
3Војни ветеран МАЈ 2022.

С
вет ска кри за, пре све га еко ном ска, ва -
ља се чо ве чан ством већ ме се ци ма.
Пре ти да по ни шти мно го то га што су

мар љи ви ство ри ли. У еко ном ској исто ри ји
рет ки су пе ри о ди кад јед на гло бал на кри -
за на ста је не по сред но на кон прет ход не.
По сле пла не тар не ко ро не, укра јин ски су -
коб, као апо ка лип са, пре ти све ту свом же -
сти ном. На не дав но одр жа ном еко ном -
ском фо ру му у Да во су, пре ма из ве шта ји -
ма но ви на ра, ре че но је да свет ср ља у
про паст. Ана ли ти ча ри убр за но про це њу ју
да ли ће у Укра ји ни или по во дом тог су ко -
ба до ћи до упо тре бе атом ског оруж ја јер
се НА ТО све отво ре ни је ме ша у опе ра ци ју.
Укуп на си ту а ци ја до спе ла је, чи ни се, до
пр ве тач ке уси ја ња, са ко је се те шко вра -
ћа на пре ђа шње ста ње мир ног раз во ја. 

А
ко се оства ре прог но зе да ће у све ту
за вла да ти глад јер се не ће про из ве -
сти до вољ но пше ни це и дру гих ар ти -

ка ла, он да би љу ди у маг но ве њу, да би
обез бе ди ли еле мен тар не усло ве за жи вот,
мо гли да по сег ну за оруж јем. Рат ни по жар
био би пла не тар них раз ме ра, па би би ло
те шко пред ви де ти суд би ну чо ве чан ства. 

У
сре ди шту свих са да шњих и на до ла зе -
ћих не во ља је енер гет ска кри за. Енер -
ген ти су, сви до јед ног, енорм но по ску -

пе ли. Ка ко је за сва ку про из вод њу и тран -
спорт по треб на енер ги ја, са да шње не при -
ли ке се од ра жа ва ју на це не го то во свих
про из во да и услу га. Ин фла ци ја је већ, као
ка кав кар ци ном, пре кри ла свет. За пад не
зе мље бе ле же ре кор дан раст це на. Ра фо -
ви са основ ним жи вот ним на мир ни ца ма у
про дав ни ца ма мно гих зе ма ља све су че -
шће пра зни. 

С
р би ја је та ко ђе на уда ру еко ном ског
цу на ми ја. За раз ли ку од мно гих дру -
гих др жа ва, за са да се успе шно но си

са свим про бле ми ма. Ка ко ства ри сто је у
на шој зе мљи ће би ти до вољ но хра не, а
чи не се на по ри да се обез бе де енер ген ти
за пред сто је ћу зи му. 

До стиг ну ти ни во ин фла ци је (око 10 од -
сто) нај ви ше се од ра жа ва на нај си ро ма -
шни је ста нов ни ке Ср би је. У ту ка те го ри ју
се пре све га свр ста ва ју пен зи о не ри ко ји ма
су про сеч на ме сеч на при ма ња у од но су на
про сеч ну пла ту у Ре пу бли ци Ср би ји скли -
зну ли на ни во од 40 од сто. Код вој них је то
не што по вољ ни је.

М
но го хва ље на тзв швај цар ска фор му -
ла за ускла ђи ва ње пен зи ја про из ве -
ла је све ве ће за о ста ја ње пен зи ја у

од но су на пла те и ве ли ко не за до вољ ство
гра ђа на тре ћег до ба, ко ји све те же са ста -
вља ју крај с кра јем. Пре ви ше од јед не го -
ди не Фи скал ни са вет (ФС) је пре по ру чио
ка ко да се на до гра ди по сто је ћа „швај цар -
ска фор му ла“ пре ма ко јој се са да пен зи је
ускла ђу ју 50 од сто с ра стом за ра да и исто
то ли ком са ра стом ин фла ци је. Оче ку је се
да Вла да РС од лу чи да про ме ни на чин
ускла ђи ва ња пен зи ја, то јест ,,швај цар ску

фор му лу“ при ла го ди ак ту ел ним еко ном -
ским и дру штве ним при ли ка ма, што би би -
ло у скла ду и са нај но ви јим свет ским де -
ша ва њи ма. То не би угро зи ло фи нан сиј ску
ста бил ност зе мље, ни ти ка су фон да ПИО
у ко ју се од ја ну а ра до апри ла ове го ди не
сли ло око три ми ли јар де ди на ра ви ше не -
го што је би ло пла ни ра но. 

Д
а би фор му ла за ин дек са ци ју пен зи ја
би ла кре ди бил на и фи нан сиј ски одр -
жи ва, ка ко пре по ру чу је Фи скал ни са -

вет, мо ра се до след но при ме њи ва ти и у
по вољ ним и у не по вољ ним вре ме ни ма.
При то ме се ис ка зу је ве ро ва ње да je си -
стем та ко зва ног ауто мат ског ста би ли за то -
ра од го ва ра ју ћи при ступ за на до град њу
„швај цар ске фор му ле“.

К
он крет но, на во де из ФС-а, ка да би пен -
зи је па ле ис под 9,5 од сто бру то дру -
штве ног про из во да (БДП) „швај цар ска

фор му ла“ би про пи си ва ла ускла ђи ва ње
75 од сто са ра стом за ра да и 25 про це на та
са ра стом це на. Пен зи је би се ускла ђи ва -
ле 100 од сто са ра стом за ра да у слу ча ју
да рас хо ди пад ну ис под де вет про це на та
БДП-а.

А
ли, рав но те же ра ди, пред ви ђа се и
мо гућ ност при ме не дру гог се та ме ра.
Пре ма сло ву те ва ри јан те, пен зи је би

се ускла ђи ва ле 75 од сто са ин фла ци јом и
25 про це на та са за ра да ма, ка да њи хо во
уче шће пре ђе 10,5 од сто БДП-а и 100 про -
це на та са ин фла ци јом, ка да пре ма ше 11
од сто БДП-а.

Ш
вај цар ска фор му ла“ је уве де на ка ко
би др жа ва све ма ње до ти ра ла пен -
зи је из бу џе та. 

К
а ко се на во ди у из ве шта ју ФС-а у де лу
на до град ње „швај цар ске фор му ле“ би -
ло би ис прав но да се уче шће ин фла -

ци је и ра ста за ра да не фик си ра уна пред
већ да се при ла го ђа ва ста њу еко но ми је.
Што зна чи у до брим вре ме ни ма по ве ћа ло
би се уче шће за ра да, док би се то ком кри -
за сма њи ва ло (и по сле дич но по ве ћа ва ло
уче шће - ин фла ци је).

Ј
ав не фи нан си је Ср би је под не ле су ог-
ро ман те рет то ком здрав стве не кри зе
од око 5,4 ми ли јар ди евра. Пан де ми ја

иза зва на ви ру сом ко вид-19 зах те ва ла је
сна жно по ве ћа ње бу џет ских рас хо да за
здрав ство, али и за по др шку угро же ној
при вре ди и ста нов ни штву.

П
а кет фи скал них ме ра ко ји је спро ве ла
Ср би ја то ком тра ја ња епи де ми је био
је ве о ма оби ман и укуп но је ко штао

бу џет чак 5,4 ми ли јар ди евра, укљу чу ју ћи
оче ки ва но тро ше ње у 2022. го ди ни, на во -
ди се у из ве шта ју Фи скал ног са ве та. Сред -
ства за ње га обез бе ђе на су за ду жи ва њем
па је то био глав ни раз лог због ког је јав ни
дуг Ср би је од кра ја 2019. до кра ја 2021. по -
ве ћан за око 6 ми ли јар ди евра. Фи скал ни
са вет је у овом ис тра жи ва њу ана ли зи рао
на шта су кон крет но по тро ше на бу џет ска
сред ства, ко ли ко је то би ло еко ном ски

оправ да но и ефи ка сно. Глав ни за кључ ци
су сле де ћи: 1) спро во ђе ње сна жних ме ра
фи скал не по ли ти ке то ком тра ја ња здрав -
стве не кри зе је сте би ло оправ да но; 2) ме -
ре ко је је спро ве ла Ср би ја би ле су су ви ше
не се лек тив не и због то га ни су би ле пот пу -
но еко ном ски ра ци о нал не. Ре ла тив но
слич ни ефек ти мо гли су се по сти ћи и са
две ми ли јар де евра ма ње по тро ше них бу -
џет ских сред ста ва (и ма њег за ду же ња зе -
мље) – да су ан ти кри зне ме ре би ле бо ље
усме ре не ка угро же ним сег мен ти ма при -
вре де и ста нов ни штва. 

Н
о си о ци из вр шне вла сти пред со бом су
има ли два из бо ра. Пр ви је био да не
за ду жу ју др жа ву, тј. да при вре ду пре -

пу сте де ло ва њу тр жи шних ме ха ни за ма и
не спро во де ве ли ке бу џет ске ин тер вен ци -
је. То би зна чи ло га ше ње јед ног де ла
пред у зе ћа ко ји ма је про мет сна жно пао то -
ком пан де ми је уз гу би так ве ли ког бро ја
рад них ме ста. Дру га оп ци ја би ла је да се
др жа ва за ду жи ка ко би се бу џет ским сред -
стви ма суб вен ци о ни са ла при вре да да
пре мо сти пе ри од пан де ми је. 

Н
о вра ти мо се ускла ђи ва њу пен зи ја.
Пред ност на до гра ђе не „швај цар ске
фор му ле“ би ла би у бли жем пра ће њу

при вред них то ко ва чи ме се по др жа ва бу -
џет ска ста бил ност то ком пе ри о да кри зе,
од но сно из ла зи у су срет дру штве ним оче -
ки ва њи ма за ве ћим стан дар дом.

Б
у ду ћи да рас хо ди за пен зи је у упо ре -
ди вим др жа ва ма Ис точ не Евро пе нај -
че шће из но се из ме ђу де вет и де сет

од сто БДП-а, еко ном ски je оправ да но ци -
ља ти уче шће пен зи ја у срп ском БДП-у од
де сет од сто. Та ко би се „швај цар ска фор -
му ла“ као до са да при ме њи ва ла са уче -
шћем 50 од сто ин фла ци је и 50 про це на та
ра ста за ра да до кле год се рас хо ди за пен -
зи је кре ћу у окви ру од 9,5 до 10,5 про це на -
та БДП-а. Ка да би пен зи је иза шле из ван
овог ко ри до ра, раз ме ра ин фла ци је и за ра -
да у „швај цар ској фор му ли“ би се ме ња ла
та ко што би се по ве ћа ва ло уче шће за ра да
ка да су пен зи је ис под ци ља ног ко ри до ра и
си ме трич но би се по ве ћа ва ло уче шће ин -
фла ци је ка да су пен зи је из над.

Д
р жа ва, су де ћи по из ја ви пред сед ни ка
Алек сан дра Ву чи ћа, на ме ра ва да зна -
чај ни је по ве ћа пла те у јав ном сек то ру

и пен зи је, ка ко би пре бро ди ли ин фла ци ју
и дру ге не да ће. Да би се то оства ри ло пре-
т ход но је по треб но обез бе ди ти са гла сност
Ме ђу на род ног мо не тар ног фон да. С об зи -
ром да је за тај про цес по треб но вре ме,
по ве ћа ње пен зи ја и пла та мо же се оче ки -
ва ти на је сен. За ви сно од тем па и ви си не
ин фла ци је по ја ви ће се по тре ба да се пен -
зи је ускла ђу ју че шће не го до са да.

Зво ни мир ПЕ ШИЋ

У ЖИЖИ

Војнопензионерске теме и дилеме

ИНФЛАЦИЈА НАГРИЗА ПЕНЗИЈЕ
Повећање цена енергентима, храни и већини других производа у приличној мери обезвредило је

куповну моћ пензионера и отворило врата све већој инфлацији. У новим условима држава ће морати
да прилагоди ,,швајцарску формулу“ за усклађивање пензија. 

Најављено је значајније повећање пензија и плата.
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ДОГАЂАЈИ

Министар Стефановић 
поводом Дана победе

над фашизмом 
и Дана Европе

ДА ЧУВАМО СКУПО
ПЛАЋЕНУ СЛОБОДУ

П
о во дом Да на по бе де над фа ши -
змом и Да на Евро пе пот пред сед -
ник Вла де и ми ни стар од бра не др

Не бој ша Сте фа но вић по ру чио је да
Ср би ја обе ле жа ва ова два ва жна да ту -
ма, ко ја сим бо ли зу ју на шу слав ну, хе -
рој ску исто ри ју и бу дућ ност ко ју же ли -
мо да гра ди мо за на шу де цу.

„У свет ској исто ри ји оста ло је за бе -
ле же но да је ма ле ни срп ски на род ре -
као од луч но не Хи тле ру и ње го вим си -
ла ма зла. Свој из бор пра ве стра не ис-
то ри је, за нас је ди не при хва тљи ве,
пла ти ли смо ску по - жи во ти ма на ших
де ка, ба ка, ро ди те ља и дру гих бли -
жњих. У Дру гом свет ском ра ту би ли
смо је дан од нај стра дал ни јих на ро да
на све ту, али ни на трен ни смо устук -
ну ли у бор би за људ скост, у бор би за
сло бо ду и мир. За вред но сти ко је про -
жи ма ју би ће срп ског на ро да“, ре као је
ми ни стар Сте фа но вић.

Он је ис та као да смо ду жни да не за -
бо ра ви мо жр тву на ших пре да ка, да не
до зво ли мо да се за бо ра ви њи хо ва не -
по ко ле бљи вост у бор би за бо ље су тра
Ср би је, али и це ле Евро пе и све та.

„Бес крај но хва ла на шим пре ци ма,
ју на ци ма, због ко јих да нас сто ји мо ус -
прав ног че ла, по но сни што смо као на -
род увек би ли на ис прав ној стра ни ис-
то ри је. Прав да, сло бо да и љу бав пре -
ма отаџ би ни и да нас су нај у зви ше ни ји
иде ал Ср би је и ње них гра ђа на. То је
ама нет ко ји су нам пре ци оста ви ли - да
чу ва мо ску по пла ће ну сло бо ду ко ју су
нам из бо ри ли. Чу ва ју ћи успо ме ну на
њих, да нас гра ди мо зе мљу ко ја је по -
све ће на очу ва њу ми ра и ста бил но сти,
зе мљу ко ја је по све ће на из град њи и
ства ра њу бо ље бу дућ но сти. Ср би ју ко -
ја сво је ме сто ви ди упра во у Европ ској
уни ји, чи ји по че так ства ра ња да нас
обе ле жа ва мо, као ме сту ко је пред ста -
вља за јед ни цу на ро да ко ја по чи ва на
прин ци пи ма са рад ње и со ли дар но сти,
ује ди ње ну на ства ра њу на прет ка и бо -
љих усло ва жи во та свих на ро да“, ре -
као је ми ни стар Сте фа но вић.

П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар од -
бра не др Не бој ша Сте фа но вић и ам ба -
са дор САД Кри сто фер Хил при су ство -

ва ли су 5. ма ја у Вој но ме ди цин ском цен тру
„Ка ра бур ма“ це ре мо ни ји  при мо пре да је ме -
ди цин ске опре ме ко ју су тој вој ној здрав -
стве ној уста но ви до ни ра ле Сје ди ње не
Аме рич ке Др жа ве.  

Ми ни стар Сте фа но вић се за хва лио ам -
ба са до ру Хи лу на до на ци ји ко ја се са сто ји
од 64-слајс ног ске не ра и по крет ног ренд ген
апа ра та и ре као да је ва жно да на ши вој ни -
ци увек бу ду нај бо ље мо гу ће збри ну ти, да
зна ју да има ју вој но здрав ство ко је бри не о
њи ма у сва ком тре нут ку, али и под се тио да
вој но здрав ство да нас бри не и о свим дру -
гим гра ђа ни ма Ср би је.

- Же лим да се за хва лим ам ба са до ру Хи -
лу и САД на до са да шњој од лич ној са рад -
њи ко ју смо има ли у свим го ди на ма иза нас.
У по след њих де се так го ди на има ли смо до -
на ци је у цео сек тор Ми ни стар ства од бра не
и Вој ску Ср би је ве ће од 47 ми ли о на до ла ра
и по вод да на шњег су сре та, та ко ђе, је јед на
ле па ствар, а то је до на ци ја мул ти слајс ног
ске не ра и ренд ген уре ђа ја ко ји ће би ти у
вој ној ко вид бол ни ци у Ка ра бур ми. На да мо
се ка да ко вид бу де уско ро иза нас да ће да
ће ови ди јаг но стич ки уре ђа ји би ти за че так
ства ра ња вој не бол ни це, са пу ним ка па ци -
те том, са уре ђе њем ко је пла ни ра мо и на -
бав ком но вих уре ђа ја – ре као је ми ни стар
Сте фа но вић. 

Он је за хва лио и на по др шци ко ју су САД
да ле вој ном здрав ству у Ср би ји у по след -
њих де сет го ди на.

- Те ин ве сти ци је су би ле зна чај не и у тех -
ни ци и опре ми, али и у тре нин гу на ших љу -
ди. Стра те шко парт нер ство ко је има мо је -
сте не што што же ли мо да раз ви ја мо и у бу -
дућ но сти. За нас је ва жно да на ши вој ни ци
увек бу ду нај бо ље мо гу ће збри ну ти, да зна -
ју да има ју вој но здрав ство ко је бри не о њи -
ма у сва ком тре нут ку, а као што зна те, вој -
но здрав ство да нас бри не и о свим дру гим
гра ђа ни ма Ср би је. На ша Вој но ме ди цин ска
ака де ми ја и на ши цен три су отво ре ни за
све гра ђа не Ср би је 24 са та сва ког да на.

Спрем ни смо да им пру жи мо сва ку мо гу ћу
по моћ и са огром ним зна њем, огром ним ис -
ку ством и свим ле ка ри ма и ме ди цин ским
осо бљем ко је та мо ра ди и ве ру јем да смо
по ка за ли ка ко се успе шно спа ша ва ју жи во -
ти – ре као је ми ни стар Сте фа но вић.

Ми ни стар од бра не је, та ко ђе, за хва лио и
ме ди цин ском осо бљу и ле ка ри ма ВМЦ „Ка -
ра бур ма“ на све му што су чи ни ли за гра ђа -
не на ше зе мље.  

- Још јед ном хо ћу да се за хва лим и свим
љу ди ма ко ји су ра ди ли и ра де да нас ов де у
Вој но ме ди цин ском цен тру „Ка ра бур ма“, ко -
ји су у нај те жим вре ме ни ма ко ви да спа ша -
ва ли жи во те не раз ми шља ју ћи о се би, као
и свим љу ди ма из вој ног здрав ства, ко ји су
по све ће ни сва ком свом па ци јен ту и по но -

сно пред ста вља ју Ср би ју и сву да у све ту и
кроз на ше ми ров не ми си је, али и у на шој
зе мљи. Још јед ном же лим да се за хва лим
ам ба са до ру Хи лу на овој за и ста сјај ној до -
на ци ји и оче ку јем да та ко до бру и успе шну
са рад њу на ста ви мо и у бу дућ но сти – ре као
је ми ни стар Сте фа но вић.

Ам ба са дор Хил за хва лио је ми ни стру
Сте фа но ви ћу на при ли ци да по се ти ту вој -
но здрав стве ну уста но ву ко ја је пр ве кла се
и да при су ству је не че му што озна ча ва раз -
вој са рад ње. 

- Ми слим да је бит но да сва ки ро ди тељ
ко ји ша ље си на или ћер ку у вој ску тре ба да
зна да ће ње го во де те има ти нај бо љу мо гу -
ћу не гу и то је за и ста тач но ов де у Ср би ји.
Ово ни је са мо пи та ње са рад ње и тех нич ке
опре мље но сти, већ и спо соб но сти Ср би је
да упо тре би ова кву опре му и да ис ко ри сти
да она у пот пу но сти функ ци о ни ше ка ко тре -
ба. Ра ду јем се са рад њи на ше вој ске са Вој -
ском Ср би је на свим ни во и ма, и ми има мо
мно го ге не ра ла, али ре као бих да је „Џе не -
рал елек трик“ за слу жан за ово – ре као је
ам ба са дор Хил.  

Он је ре као да се ра ду је бу ду ћој са рад -
њи и до дао да ће се тру ди ти да ви ди шта је
то што још мо же би ти учи ње но и по себ но
за хва лио на да на шњој при ли ци да упо зна
пред став ни ке вој ног здрав ства. 

Ко ман дант при вре ме не вој не бол ни це

Министар Стефановић и амбасадор Хил
на уручењу америчке донације ВМЦ „Карабурма“

ПОЧЕО СА РАДОМ НОВИ СКЕНЕР

Но ви ске нер има ве ли ки зна чај за ко вид бо ле сни ке

„Ка ра бур ма“ пу ков ник др Иво Удо ви чић,
то ком оби ла ска ме ди цин ске опре ме, пред -
ста вио је њен зна чај, као и ток ин фра -
струк тур них ра до ва ко ји су прет хо ди ли.

Це ре мо ни ји су при су ство ва ли и на чел -
ник Упра ве за вој но здрав ство бри гад ни
ге не рал Ра ди во је Ан ђел ко вић, на чел ник
Вој но ме ди цин ске ака де ми је пу ков ник Ми -
ро слав Ву ко са вље вић, на чел ник Ка би не та
ми ни стра од бра не пу ков ник Сте ван Ко тар -
лић, на чел ник Упра ве за ме ђу на род ну вој -
ну са рад њу пу ков ник Не бој ша Свје тли ца,
иза сла ник од бра не САД у Бе о гра ду пу ков -
ник Ко ри Шеј и пред став ни ци Кан це ла ри је
за са рад њу у обла сти од бра не САД.



ДОГАЂАЈИ

Обележавање годишњице погибије 
пуковника Миленка Павловића

УЛИВАО ЈЕ ПОВЕРЕЊЕ

У
Ва ље ву је 4. ма ја обе ле же на го ди шњи ца по ги би је пи ло та Вој ске Ју го сла -
ви је пу ков ни ка Ми лен ка Па вло ви ћа, ко ји је по ги нуо на тај дан пре 23 го -
ди не, у хе рој ској бор би са да ле ко над моћ ни јим агре со ром.

Обе ле жа ва њу је при су ство вао на чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср би је ге не -
рал Ми лан Мој си ло вић, ко ји је у прат њи ко ман да на та Рат ног ва зду хо плов -
ства и ПВО и 204. ва зду хо плов не бри га де по ло жио ве нац крај спо мен-обе -
леж ја пу ков ни ку Па вло ви ћу. Вен це и цве ће по ло жи ли су и чла но ви по ро ди це
и број не де ле га ци је, а по мен је слу жио епи скоп ва љев ски Иси хи је. У част
слав ног пи ло та не бо из над Ва ље ва су сим бо лич но над ле та ли ави о ни Вој ске
Ср би је „миг 29“. 

На кон по ла га ња вен ца, на чел ник Ге не рал шта ба је у свом обра ћа њу под се -
тио на лик и де ло пу ков ни ка Ми лен ка Па вло ви ћа, ле ген дар ног ко ман дан та
204. ло вач ког ави ја циј ског пу ка.

— Ми лен ко је ро ђен у овом кра ју и још од ра не мла до сти је по ка зао сво ју
при вр же ност и љу бав пре ма пи лот ском по зи ву. За вр шио је ва зду хо плов ну
вој ну гим на зи ју, по том и ака де ми ју, а кроз ка ри је ру је про шао све ко манд не
ду жно сти у ави ја циј ској еска дри ли и пу ку, из ра ста ју ћи ус пут у вр хун ског пи ло -
та и ко ман дан та, јед ног од нај бо љих ко је је вој ска има ла. Сво јим ко ман до ва -
њем и по ја вом ули вао је по ве ре ње и био чврст осло нац за све оне са ко ји ма
је оба вљао вој нич ке ду жно сти, а ње го ва бли ста ва вој нич ка ка ри је ра овен ча -
на је број ним при зна њи ма и од ли ко ва њи ма — ис та као је ге не рал Мој си ло -
вић.

Ми лен ко Па вло вић је ро ђен 5. ок то бра 1959. го ди не у Гор њем Цр ни ље ву, у
оп шти ни Осе чи на код Ва ље ва. Био је пи лот Вој ске Ју го сла ви је и рат ни ко -
ман дант 204. ло вач ког ави ја циј ског пу ка, а по ги нуо је у ва зду шној бор би са
НА ТО-ом из над Ва ље ва 4. ма ја 1999. го ди не.

И
з Упра ве за тра ди ци ју, стан дард и ве -
те ра не МО при ми ли смо до пис о мо -
гућ но сти ма при ја вљи ва ња за ку по ви ну

ста но ва no по вољ ни јим усло ви ма за при -
пад ни ке сна га без бед но сти у Вра њу, Кра гу -
јев цу, Кра ље ву и Срем ској Ми тро ви ци.

Оба ве шта ва ње пре но си мо у це ло сти.
Оба ве шта ва мо стам бе не ин те ре сен те у

Ми ни стар ству од бра не и Вој сци Ср би је да
je у на ред ном пе ри о ду пла ни ра но рас пи си -
ва ње јав них по зи ва за ку по ви ну ста но ва
под по вољ ни јим усло ви ма у Вра њу, Кра гу -
јев цу, Кра ље ву и Срем ској Ми тро ви ци.

Сход но на пред на ве де ном, Упра ва за тра -
ди ци ју, стан дард и ве те ра не Сек то ра за људ -
ске ре сур се по зи ва стам бе не ин те ре сен те
ко ји су за ин те ре со ва ни за ре ша ва ња стам -
бе не по тре бе ку по ви ном ста но ва под по вољ -
ни јим усло ви ма у на ве де ним гра до ви ма, a
ко ји до са да ни су до ста ви ли из ја ву, да то ура -
де нај ка сни је до 10.06.2022. го ди не.

Обра зац из ја ве за ку по ви ну ста на под по -
вољ ни јим усло ви ма се на ла зи на ин тер нет
пре зен та ци ји Ми ни стар ства од бра не у
окви ру ру бри ке СТАМ БЕ НО, као и на РАМ -
КО пре зен та ци ји Упра ве за тра ди ци ју, стан -
дард и ве те ра не www .u tsv. slir.mo .  За запос -
лена л иц а у Ми нистарс тв у  одбране  и
Војсци  С рбије т ач нос т п одатак а  из изја ве
о верав а  пр етпостављ ен и надлежни старе -
шина једи нице - устано ве   у  кojoj je лиц е  на
слу жб и, a з а пен зи онисана лиц а  из јаву о -
ве рава ја вн и  бележни к. 

З а куп овину  ст ан ов а у навед еним г ра до -
вима могу  конкур иса ти  сва лица  (незав ис -
но  о д места  служ бо вања ил и мес та  пребив -
ал ишта)  ко ја немају  трајно   ре ше ну  с -
тамбену пот ре бу  и ли  и мају  неодг ова рај ући
ст ан. З аи нтересо вана л ица д ос тављај у јед-
н у  изјаву у  којој могу  на ве сти више  град ова
за које  би  се  приј ав или,  a лица  к ој а  су већ
доставила из ја ву  могу к он курисати у  би ло

ком о д н аве дених  град ов а те не морај у  да
достављају  но ве  из јаве  осим у сл учају  ак о
je у међувремен у  дошло до  н ек е проме не
које  су  од ут ицаја на р ешавањ е  ст амбене
потр еб е.

Након  ш то  буду  ра списани  Јавни п оз -
иви  за куп ов ину стано ва у Вр ању ,  Крагуј -
евц у,  К раљеву  и Сремск ој Ми тров ици, ин-
фо рмације о томе  ће бити дос тупне на  са -
јт у www.ssb-sрbija.rs.  Управа за т ра ди цију,
с тандар д  и  ветера не  ће  о ра сп ис ан им
јавни м  позивим а  обав естити  орг анизацио -
не цел ин е у Министа рс тв у  од бр ане и
Војсци  Ср бије  и сва  заинтерес ова на лица
(з ва ни чно п ут ем а кта, на  ин тернет пр -
езент аци ји Мини ст арства одбране  у окви -
ру  ру бр ике СТА МБЕНО као  и  н а РАМКО
презентац иј и  Управе за традицију, стан-
дард и ветеране w ww.utsv .sljr.mo ). 

С ва пит ањ а  и предл оз и у ве зи  са м -
огућношћ у  решав ања стам бено г пита ња
могу се добити путем електронске поште:
utsv.stambeno@mod.gоv.rs ил и н ателе фо н
инфо линије 011/320 1-222 ил и на
мобилни  т е лефон 066/8722 80 0, уторком  и
четвр тк ом у периоду  од  11-15  час ов а
(осим  ј ула  и авгус та)  и на интернет презен-
тацији Министарства одбране,
www.mod.gov.rs, ру бри ка „СТАН ДАРД“.

Подела станова у Нишу

РАДОСТ ЗА 33 ПОРОДИЦЕ

П
от пред сед ник Вла де и ми ни стар од бра не др Не бој -
ша Сте фа но вић уру чио је 11. ма ја кљу че ве за 33
ста на и де вет уго во ра о за ку пу ста на на нео д ре ђе -

но вре ме при пад ни ци ма Ми ни стар ства од бра не и Вој -
ске Ср би је у До му Вој ске у Ни шу.

Он им се за хва лио за вер ну слу жбу отаџ би ни, ис ти -
чу ћи да је би ти вој ник мно го ви ше од ка ри је ре.

- Ви сте љу ди ко ји сте за ду жи ли овај си стем и сви ови
љу ди ко ји су ов де пре да мном ин спи ри шу ме да ка жем,
пре све га, хва ла вам за вер ну слу жбу отаџ би ни. Пот пу -
но сам све стан ко ли ко је те шко би ти вој ник, ко ли ко је
те шко но си ти уни фор му и дра го ми је да се да нас ове
33 по ро ди це усе ља ва ју у сво је до мо ве и да су ових де -
вет љу ди пот пи сом уго во ра по че ли са от ку пом ста но ва
и уско ро ће по ста ти њи хо ви вла сни ци. Дра го ми је и да
ви дим да је го то во по ло ви на пен зи о не ра, за то што ова
др жа ва по ка зу је за хвал ност љу ди ма ко ји су го ди на ма
гра ди ли си стем од бра не, ко ји су чи ни ли на шу вој ску и
ни је их за бо ра ви ла у тре нут ку од ла ска у пен зи ју – ре -
као је ми ни стар Сте фа но вић.

Ми ни стар од бра не се за хва лио и свим ак тив ним вој -
ним ли ци ма на све му што ра де за на шу зе мљу.

- Осе ћај по но са ко ји сва ко од нас има ка да ста не
пред на шу вој ску, ко ја је да нас ја ча и ко ја има ве ће ка -
па ци те те и мо гућ но сти, за и ста је не мер љив. И све то
ми го во ри да на ша др жа ва, све оно што је био и про -
грам и план пред сед ни ка Ву чи ћа и ка да смо за по чи ња -
ли про грам ста но град ње за при пад ни ке си сте ма без -
бед но сти и све оно што ра ди мо да на ба ви мо но ву опре -
му и тех ни ку, да по ве ћа мо пла те и пен зи је, да је ре зул -
та те и по ка зу је да хо ће мо да се за хва ли мо на шим вој -
ни ци ма. Њи хов по сао је мно го ви ше од ка ри је ре, не ко
ко је вој ник чи ни ми се, за у век је вој ник и на та кав на -
чин се и од но си пре ма сво јој зе мљи, то се ви ди и дра го
ми је да др жа ва Ср би ја и те ка ко мо же да вам се за хва -
ли и на овај на чин – ре као је ми ни стар Сте фа но вић. 

Све ча ном уру чи ва њу кљу че ва и уго во ра при су ство -
ва ли су ко ман дант Коп не не вој ске ге не рал-пот пу ков -
ник Ми ло сав Си мо вић, на чел ник Ка би не та ми ни стра
од бра не пу ков ник Сте ван Ко тар лић, на чел ник Упра ве
за тра ди ци ју, стан дард и ве те ра не пу ков ник Дра ган
Мил ко вић, на чел ник Упра ве за ин фра струк ту ру пу ков -
ник Сло бо дан Стар че вић, као и по ро ди це при пад ни ка
Ми ни стар ства од бра не и Вој ске Ср би је.

Пред спо мен-обе леж јем хе рој ском пи ло т
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Пријављивање за куповину станова 
под повољнијим условима 

ПОТРЕБНО ЈЕ ДОСТАВИТИ ИЗЈАВУ
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ДОГАЂАЈИ

Републички фонд ПИО

СВЕ ВИШЕ УПЛАТА 
ЗА ПЕНЗИЈЕ

Д
о при но си за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра -
ње за пе ри од ја ну ар-април 2022. го ди не, на -
пла ће ни су за 3 ми ли јар де ви ше од пред ви -

ђе ног Фи нан сиј ским пла ном Фон да, што је 1,45%
ви ше од пла ни ра ног. У од но су на исти пе ри од
2021. го ди не, за пр ва че ти ри ме се ца ове го ди не
на пла ће но је ви ше до при но са за 15,3 ми ли јар де
ди на ра. На ста вља се тренд по ве ћа ња из вор них
при хо да у укуп ним при хо ди ма Фон да, од но сно по -
ве ћа ње уче шћа до при но са у фи нан си ра њу пен -
зи ја, а сра змер но то ме сма њу је се уче шће до та -
ци ја. Ови по ка за те љи го во ре да се и да ље ја ча
фи нан сиј ска одр жи вост Фон да ПИО, што је ефе -
кат ста бил них еко ном ских кре та ња, зна чај ног по -

ве ћа ња бро ја за по сле них и по ве ћа ња за ра да за -
по сле них.

Број при ја вље них на оба ве зно со ци јал но оси гу -
ра ње, у пе ри о ду април 2021 – април 2022. го ди -
не, по ве ћан је за 90.521 оси гу ра ни ка, а по се бан
ква ли тет овог по ка за те ља је 86.571 но во за по сле -
них ван јав ног сек то ра и са мо 3.950 оси гу ра ни ка
у јав ном сек то ру. Бу ду ћи да су из вор ни при хо ди
Фон да до при но си за пен зиј ско и ин ва лид ско оси -
гу ра ње, ко је упла ћу ју по сло дав ци за сво је за по -
сле не, ја сно је да је по ве ћа ње бро ја за по сле них
ути ца ло на бо љу фи нан сиј ску струк ту ру Фон да.

По ред по ве ћа ног бро ја при ја вље них на оба ве -
зно со ци јал но оси гу ра ње, исто вре ме но се на ста -
вља и тренд по ве ћа ња за ра да, што ути че на ви -
си ну на пла ће них до при но са, од но сно из вор них
при хо да Фон да ПИО. По след њи зва ни чан ста ти -
стич ки по да так (фе бру ар 2022. го ди не) по ка зу је
да је про се чан из нос не то за ра де у Ре пу бли ци
70.605 ди на ра, а тач но го ди ну да на ра ни је про -
сеч на не то за ра да из но си ла је 62.280 ди на ра, што
зна чи да је, у по сма тра ном пе ри о ду, по стиг ну то
но ми нал но по ве ћа ње за ра де за 13,4%. 

Ка ко је пен зиј ски си стем Ре пу бли ке Ср би је за -
сно ван на прин ци пи ма ме ђу ге не ра циј ске со ли -
дар но сти, што зна чи да се рас хо ди за пен зи је по -
кри ва ју из те ку ћих при хо да по осно ву до при но са,
из на ве де них по ка за те ља о ра сту бро ја при ја вље -
них на со ци јал но оси гу ра ње и ра сту про сеч не за -
ра де у Ре пу бли ци, ја сно је да пен зи о не ри мо гу и
у бу ду ће да оче ку ју си гур ност у ис пла ти и уве ћа -
ње пен зи ја.

Додела социјалне и 
хуманитарне помоћи у
априлу 2022. године 

ОД КОЛЕГА ДРУГУ

Н
а осно ву Пра вил ни ка о со ци јал -
ној и ху ма ни тар ној по мо ћи Удру -
же ња вој них пен зи о не ра Ср би је,

Из вр ши од бор је на сед ни ци одр жа ној
5. апри ла 2022. го ди не, раз мо трио
зах те ве до ста вље не у апри лу и до нео
је од лу ке о до де ли јед но крат не со ци -
јал не и ху ма ни тар не по мо ћи:

А) Ма те ри јал но ста ње
На осно ву чла на 5. а у ве зи са чла -

ном 4. став 1. тач ка 1. Пра вил ни ка
ОпОр Сме де ре во АЗ: 28.000,00 –

по чла ну 10.650,63 ди на ра;
ОпОр Ста ра Па зо ва ЈС: 32.000,00 –

по чла ну 9.401,54 ди на ра;
ОпОр Ра ко ви ца СД: 36.000,00 – по

чла ну 9.430,10 ди на ра;

Б) Здрав стве но збри ња ва ње
На осно ву чла на 5.а у ве зи са чла -

ном 4. став 1. тач ка 2. и чла на 3. став
2. Пра вил ни ка, без огра ни че ња по из -
др жа ва ном чла ну.

ОпОр За је чар ПД: 10.000,
ОпОр Сме де рев ска Па лан ка ГД:

25.000,
ОпОр Пан че во ЂМ : 20.000,
ОпОр Но ви Бе о град МС: 10.000,
ОпОр Кра ље во СЦ: 25.000,
ОпОр По же га ДН: 25.000,
ОпОр Срем ска Ми тро ви ца ЛЖ:

15.000,
ОпОр Чу ка ри ца АЧ: 20.000,
ОпОр Бач ка То по ла ЂМ: 15.000,
ОпОр Но ви Бе о град ЈС: 10.000,
ОпОр Про ку пље БГ: 25.000, ОпОр

За је чар КМ: 10.000,
ОпОр Ра ко ви ца СМ: 25.000,
Нов ча на сред ства ће би ти упла ће -

на на те ку ће ра чу не 10. ма ја 2022. го -
ди не. Зах те ви ко ји ни су ре ше ни, а до -
ста вље ни су у апри лу, и ко ји бу ду до -
ста вље ни од 1. ма ја до 31. ма ја 2022.
го ди не би ће ре ша ва ни по чет ком ју на
2022. го ди не.              Из вр шни од бор

Сусрет старешина 2. армије

ЧВРСТО ДРУГАРСТВО

С
та ре ши не 2. ар ми је у ре сто ра ну ВУ ,,Де ди ње“ у До му ВС у Бе о гра ду ор га ни зо -
ва ли су 19. ма ја тра ди ци о нал но дру же ње. Скуп је отво рио не гда шњи ко ман -
дант те стра те гиј ске гру па ци је ВЈ ге не рал-пу ков ник у пен зи ји Бо жи дар Ба бић

ко ји је по здра вио бив ше ко ман дан те 2.ар ми је, на чел ни ке Шта ба, ко ман дан те кор -
пу са, бри га да, пу ко ва и дру гих је ди ни ца. Дру же њу су при су ство ва ли и бив ши ми -
ни стар од бра не Ве ли мир Ра до је вић и на чел ник ГШ ВС Љу би ша Ди ко вић. 

`,,При су ство овом ску пу још јед ном по твр ђу је мо дру гар ство ко је смо из гра ђи ва -
ли ду ги низ го ди на и по себ но у вр ло не по вољ ним усло ви ма у по след њој де це ни ји
20. ви је ка. Ви со ки сте пен струч но сти, дру гар ство, мо рал не осо би не љу ди и бес -
крај на ода ност овој др жа ви, би ли су те мељ свих на ших успје ха. 

И да нас, на овом крат ком су сре ту при ли ка је да се ма кар кроз не ке епи зод не си -
ту а ци је под сје ти мо на до га ђа је из тих не мир них вре ме на, да об но ви мо ве зе и кон -
так те. Пред ла жем вам да се убу ду ће, ма кар јед ном го ди шње, са ста је мо. Мла ђи
пен зи о не ри има ју ви ше ен ту зи ја зма, а ми ста ри ји ће мо се по тру ди ти да не из о ста -
је мо док се бу де мо гло. Ве ру јем да нам је за јед нич ка же ља да се не за бо ра ви мо и
да се ра ду је мо сва кој но вој ини ци ја ти ви и су сре ту, ре као је Ба бић и до дао да су
ово го ди шњи су срет ор га ни зо ва ли Го ран Ла бан и Зо ран Вуч ко вић. 

ПРОСЕЧНА НЕТО ПЛАТА 
У МАРТУ 74.664 ДИНАРА

П
ро сеч на не то за ра да у Ср би ји за март
2022. го ди не из но си ла је 74.664 ди на ра
по за по сле ном, и но ми нал но је ве ћа за

14,4 од сто, а ре ал но ве ћа за 4,9 про це на та у
од но су на исти ме сец про шле го ди не, об ја -
вио је Ре пу блич ки за вод за ста ти сти ку.

Про сеч на мар тов ска бру то пла та из но си ла
је 102.761 ди нар, што је но ми нал но ви ше за
14,3 од сто, а ре ал но ви ше за 4,8 не го у мар ту
2021. Ме ди јал на не то за ра да за март би ла је
55,146 ди на ра, што зна чи да је 50 од сто за -
по сле них оства ри ло за ра ду до на ве де ног из -
но са. Раст бру то и не то за ра да у пе ри о ду ја -
ну ар-март 2022. го ди не, у од но су на исти
лањ ски пе ри од, би ло је 13,4 про цен та но ми -
нал но, од но сно 4,3 ре ал но, на во ди се у са оп -
ште њу, пре но си Тан југ.

Домаћин окупљања био је Божидар Бабић



П
о сле ви ше од две го ди не сте кли
су се усло ви да се ужи во одр жи
сед ни ца Глав ног од бо ра Скуп шти -

не УВПС. Та 13. сед ни ца одр жа на је
25. ма ја у Хор ској са ли До ма ВС. На
днев ном ре ду ску па, осим усва ја ња
за пи сни ка са прет ход не сед ни це, би -
ла је (1) Из ме на Пра вил ни ка за со ци -
јал ну и ху ма ни тар ну по моћ у  Удру же -
њу вој них пен зи о не ра Ср би је, за тим
(2) До но ше ње од лу ке о пре стан ку ра -
да Оп штин ске ор га ни за ци је УВПС
Алек си нац и да као ме сна ор га ни за -
ци ја уђе у са став Град ске ор га ни за ци -
је УВПС Ниш, па (3) Раз ма тра ње
пред ло га днев ног ре да за из бор ну
Скуп шти ну УВПС 8. са зи ва и из ве шта -
ја о ра ду УВПС из ме ђу две из бор не
скуп шти не и пред ло га ли сте кан ди да -
та за чла но ве Глав ног од бо ра, Над -
зор ног од бо ра Скуп шти не УВПС и Из -
вр шног од бо ра ГлОд Скуп шти не
УВПС и (4) Раз ма тра ње из ве шта ја о
спро во ђе њу из бо ра у оп штин ским и
град ским ор га ни за ци ја ма УВПС.

Сед ни цом је пред се да вао пред сед -
ник УВПС Љу бо мир Дра га њац.

У из ве штај ном пе ри о ду од 1. ју на
2018. го ди не до 30. апри ла 2022. го ди -
не, јед но крат на со ци јал на и ху ма ни -
тар на по моћ је до де ље на за 1.119
чла но ва Удру же ња и ис пла ће но
30.041.000 ди на ра. Од 1. ок то бра
2020. го ди не до 30. апри ла 2022. го ди -
не 212 по ро ди ца ма чла на УВПС, ко ји
су пре ми ну ли или су би ли обо ле ли од
ко ви да-19, ис пла ће но је 5.304.000 ди -
на ра. 

До пи сом пред сед ни ка Удру же ња
пре по ру че но је град ским-оп штин ским
ор га ни за ци ја ма, да мо гу чла ну УВПС
из сво је ор га ни за ци је, ко ји је обо лео
или пре бо лео ко вид-19, до де ли ти јед -
но крат ну нов ча ну по моћ из сво јих
сред ста ва. По том осно ву Град ска ор -
га ни за ци ја УВПС Ниш по моћ је до де -
ли ла за 40 чла но ва у из но су по 10.000
ди на ра и ис пла ти ла 400.000 ди на ра и
Град ска ор га ни за ци ја УВПС Кра гу је -
вац ко ја је до де ли ла 48 по мо ћи у из -
но су од по 5.000 ди на ра и ис пла ти ла
240.000 ди на ра.

Чла ном 3. ста вом 2. овог Пра вил ни -
ка о со ци јал ној и ху ма ни тар ној по мо -
ћи је про пи са но да се: „Из у зет но од
ста ва 1. овог чла на, со ци јал на и ху ма -
ни тар на по моћ мо же из у зет но до де ли -
ти и чла ну по ро ди це ко ри сни ка вој не
пен зи је ко ји је био члан Удру же ња вој -
них пен зи о не ра Ср би је а пре ми нуо је
од бо ле сти ко вид-19“.

По ја вом за ра зне бо ле сти ко вид би -
ло је све ви ше вој них пен зи о не ра,

чла но ва Удру же ња вој них пен зи о не ра
Ср би је, ко ји су пре ми ну ли од ове бо -
ле сти. У ци љу пре ва зи ла же ња те шке
си ту а ци је про пи са но је Пра вил ни ком
да се чла ну по ро ди це пре ми ну лог,
чла на Удру же ња мо же до де ли ти јед -
но крат на со ци јал на и ху ма ни тар на по -
моћ. По моћ је по је ди нач но до де љи ва -
на у из но су од 25.000 ди на ра. Ме ђу -
тим, Вла да Ре пу бли ке Ср би је је мно ге
епи де ми о ло шке ме ре уки ну ла, а не ке
убла жи ла, чи ме су се сте кли усло ви
да се ова по моћ уки не, а став 2. чла на
3. Пра вил ни ка обри ше. 

Зах те ви ко ји бу ду до ста вља ни за
до де лу јед но крат не со ци јал не и ху ма -
ни тар не по мо ћи ре ша ва ће се у окви ру
ма те ри јал ног ста ња и здрав стве ног
збри ња ва ња, ка ко је и про пи са но Пра -
вил ни ком. 

Тај пред лог при хва ћен је јед но гла -
сно.

По том је до не та од лу ка о пре стан ку
ра да Оп штин ске ор га ни за ци је УВПС
Алек си нац, ко ја као Ме сна ор га ни за -
ци ја ула зи у са став Град ске ор га ни за -
ци је УВПС Ниш. Це ло куп ну до ку мен -
та ци ју и но вац са те ку ћег ра чу на по
на ло гу за пре нос ОпОрг УВПС Алек -
си нац пре да ће до 30. ју на Град ској ор -
га ни за ци ји УВПС Ниш. На ло же но је и
то да из ве штај о ма те ри јал но-фин сиј -
ском по сло ва њу за пе ри од од 1. ја ну -
ар до 30. ју на бу де до ста вљен до 15.
ју ла ИзОд ГлОд Скуп шти не УВПС.

С об зи ром на чи ње ни цу да ће сед -
ни ца из бор не Скуп шти не би ти одр жа -
на 10. ју на, раз ма тра ње днев ног ре да
нај ва жни јег ску па у че тво ро го ди шњем
ци клу су и све у ве зи са тим до га ђа јем
пред ста вља ло је нај ва жни ју те му
Глав ног од бо ра. Нај ви ше вре ме на по -
тро ше но је на рас пра ву о по ну ђе ном
из ве шта ју о ак тив но сти ма УВПС у ми -

ну лом пе ри о ду. Би ло је при мед би,
кон крет них су ге сти ја и ми шље ња да
тај до ку мент тре ба фор ми ра ти на дру -
га чи ји на чин. Пре о вла да ло је уве ре ње
да из ве штај пред ста вља до бру осно -
ву за оце ну че тво ро го ди шњег ра да и
да да је до вољ но по да та ка о оно ме
што се зби ва ло у Удру же њу, па је и ус-
во јен у по ну ђе ном об ли ку.

На осно ву од лу ка оп штин ских и
град ских ор га ни за ци ја и пред ло га за
нај ви ше функ ци је у УВПС Глав ни од -
бор се из ја снио о кан ди да ти ма за чла -
но ве Глав ног од бо ра, Из вр шног од бо -
ра и Над зор ног од бо ра Скуп шти не
УВПС. Та ко ђе је по твр ђе на кан ди да -
ту ра за пред сед ни ка УВПС.

Чла но ви Глав ног од бо ра су оба ве -
ште ни да је ју на 2018. го ди не у Ср би ји
би ло 37.648 ко ри сни ка вој не пен зи је,
а у апри лу 2022. тач но 33.349, што је
ма ње за око 4.299 но си ла ца пен зи је. 

Од 1. ју на 2028. до 30. апри ла 2022.
го ди не у УВПС при мље но је укуп но
558 но вих чла но ва, а 139 пен зи о не ра
је на пу сти ло ор га ни за ци ју.

Из бор ни ци клус у ме сним, оп штин -
ским и град ским ор га ни за ци ја ма
УВПС, пре ма оце на ма ру ко вод ства
ор га ни за ци је, спро ве ден је ве о ма ква -
ли тет но, тим ак тив но сти ма при су ство -
вао је ве ли ки број чла но ва и ни је би ло
зна чај ни јих при мед би на рад Удру же -
ња. 

Рад ор га ни за ци је се у про те кле две
го ди не од ви јао у ве о ма те шким усло -
ви ма ко је је дик ти рао пла не тар ни ви -
рус. Нај ва жни је до стиг ну ће у че тво ро -
го ди шњим ак тив но сти ма УВПС, ка ко
је оце ње но на сед ни ци, је сте ста бил -
ност и чи ње ни ца да су очу ва ни ста -
бил ност и је дин ство ор га ни за ци је. 

З. П.
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АКТУЕЛНО

Део уче сни ка по след ње сед ни це Глав ног од бо ра УВПС овог са зи ва 

Са седнице Главног одбора УВПС

ОЧУВАНИ СТАБИЛНОСТ 
И ЈЕДИНСТВО ОРГАНИЗАЦИЈЕ

С обзиром на то да скуп претходи седници изборне Скупштине Удружења, централну
тачку дневног реда представљало је све оно што се односи на предстојећи догађај

који представља круну четворогодишњег циклуса



У
ве ли кој са ли До ма ВС у Вра њу, 5. ма ја,
одр жа на је сед ни ца ре дов не из бор не
Скуп шти не те оп штин ске ор га ни за ци је.

Сед ни ци су, уз чла но ве Скуп шти не, при су -
ство ва ли: бри гад ни ге не рал Но ви ца Пе тро -
вић, ко ман дант 4. бр КоВ и Ко ман де гар ни -
зо на, пред сед ник ГО СУБ НОР- а Вра ње
Сто јан Мла де но вић, пред сед ник Удру же ња
пен зи о не ра гра да Вра ња Стој че Па вло вић
и на чел ни ца До ма  ВС у Вра њу Да мјан ка То -
мић.

Сед ни цу је отво рио пред сед ник ОпОрг
Во ја Мла де но вић. На кон по здрав них ре чи,
ми ну том ћу та ња ода та је по шта пре ми ну -
лим чла но ви ма ор га ни за ци је. Иза бра но је
рад но пред сед ни штво од три чла на: Вла ди -
мир Бран да пред сед ник, Зо ран Лу бу ра и
Во ја Мла де но вић чла но ви. Иза бра ни су и
оста ли ор га ни ко ји су по треб ни за рад Скуп -
шти не. 

Пре не го што се пре шло на рад по днев -
ном ре ду при сут ни ма се обра тио ко ман дант
4. бри га де бри гад ни ге не рал Но ви ца Пе тро -
вић. Он је по здра вио скуп и пре нео по здрав
ге не рал-пот пу ков ни ка Ми ло са ва Си мо ви ћа
ко ман дан та Коп не не Вој ске. По том је го во -
рио о ак тив но сти ма 4. бри га де, на гла сив ши
при том да ће ка да је год то мо гу ће, при пад -
ни ци ње го ве је ди ни це пру жа ти по моћ у про -
грам ским ак тив но сти ма ко је ОпОд ор га ни -
зу је и по же лео успе шан рад Скуп шти ни.

Пред сед ник Во ја Мла де но вић је по том
под нео Из ве штај о ра ду ОпОд УВПС Вра ње
од апри ла 2018. го ди не до ма ја 2022. го ди -
не. Ста ту сни по ло жај и ин те ре си ко ри сни ка
вој них пен зи ја из обла сти пен зиј ско-ин ва -
лид ског, здрав стве ног оси гу ра ња, стам бе -
ног обез бе ђе ња и со ци јал но ху ма ни тар не
за шти те, би ли су у цен тру ра да и ак тив но -
сти ОпОд.

Ан га жо ва ње од бо ра би ло је по себ но
усме ре но пре ма ин сти ту ци ја ма си сте ма у

ци љу уки да ња већ до не тих про пи са као и
пре стан ка до но ше ња од лу ка ко је уру шав њу
прав ни и ма те ри јал ни по ло жај ко ри сни ка
вој них пен зи ја. На зах тев Глав ног од бо ра
ре дов но су до ста вља ни пред ло зи, ста во ви
и ми шље ња по во дом по кре та ња раз ли чи -
тих ини ци ја ти ва. Суд ски пар нич ни по ступ ци
за вра ћа ње за ки ну тог де ла пен зи је за
11,06% су у ве ћи ни за вр ше ни, оста ло је још
15 пред ме та.

Са бла гим по бољ ша њем епи де ми о ло шке
си ту а ци је до шло је до по зи тив ног по ма ка у
оства ри ва њу здрав стве не за шти те вој них
оси гу ра ни ка. У гар ни зо ну по сто ји са ни тет -
ски вод ко ји у ГА пру жа услу ге вој ним оси гу -
ра ни ци ма. Пру же ним здрав стве ним услу га -
ма вој ни пен зи о не ри су за до вољ ни. 

Стам бе но обез бе ђе ње се ни је по бољ ша -
ло. Пра вил ник о ре ша ва њу стам бе них по -
тре ба у Ми ни стар ству Од бра не и Вој сци Ср -
би је, по не ким пи та њи ма је за ко ри сни ке вој -
них пен зи ја не по вољ ни ји у од но су на прет -
ход ни.

Со ци јал но- ху ма ни тар не ак тив но сти
усме ре не су на оби ла ске ста рих и бо ле -
сних, на обез бе ђе ње со ли дар не по мо ћи за
КВП и по моћ по ро ди ца ма пре ми ну лих чла -
но ва. Од ви ру са ко вид-19 пре ми ну ло је 18
ли ца. Њи хо вим по ро ди ца ма до де ље на је
по моћ у укуп ном из но су 524.000 ди на ра.

Оп штин ски од бор је у том пе ри о ду одр -
жао 20 сед ни ца, на ко ји ма је ана ли зи ран
рад из прет ход ног пе ри о да и де фи ни са ни
за да ци за на ред ни пе ри од. Од лу ком ГлОд
Скуп шти не УВПС о уки да њу ОпОрг Сур ду -
ли ца и пре во ђе њем у Ме сну ор га ни за ци ју
ОпОрг Вра ње, ко ја из су бјек тив них раз ло га
ни је одр жа ла из бо ре, за по ве ре ни ка Ме сне
ор га ни за ци је Сур ду ли ца име но ван је Слав -
ко Ми лић.

Оп штин ска ор га ни за ци ја УВПС Вра ње
са да об је ди њу је члан ство на це лом про сто -

ру Пчињ ског окру га. Бро ји 232 чла на. У ста -
ро сној до би пре ко 70 го ди на је  65%, ме ђу
њи ма има 10 ко ји су за ко ра чи ли у де се ту
де це ни ју. Ома со вља ва ње члан ства је и да -
ље не по вољ но, јер су но во пен зи о ни са не
ста ре ши не не за ин те ре со ва не за укљу чи ва -
ње у УВПС. 

Из ве штај Над зор ног од бо ра под нео је
пот пред сед ник Бо ри во је Дра ги че вић. Пра -
ће њем и кон тро лом ма те ри јал но-фи нан сиј -
ског по сло ва ња кон ста то ва но је да се нор -
ма тив на ре гу ла ти ва из МФП пот пу но при ме -
њу је и од ви ја у скла ду са про пи си ма. 

Го ди шњи план ра да Скуп шти не за 2022.
го ди ну пред ста вио је пот пред сед ник ОпОд
Бу ди мир Стри ко вић. План ра да чи ни 10 те -
жи шних за да та ка ко ји су раз ра ђе ни кроз 22
ак тив но сти. 

Члан рад ног пред сед ни штва Зо ран Лу бу -
ра отво рио је рас пра ву по из ве шта ји ма и го -
ди шњем пла ну ра да. Рас пра ве ни је би ло,
већ је пру же на јед но гла сна по др шка под не -
тим из ве шта ји ма, чи ме је че тво ро го ди шњи
рад Оп штин ске ор га ни за ци је оце њен успе -
шним. 

Пред сед ник Кан ди да ци о не ко ми си је Бу -
ди мир Стри ко вић упо знао је при сут не да је
ко ми си ја оба ви ла раз го вор са ви ше чла но -
ва ОпОрг ра ди кан ди до ва ња за оба вља ње
функ ци је у ор га ни ма Удру же ња на свим ни -
во и ма ор га ни зо ва ња. Глав ни кри те ри јум
био је да кан ди дат хо ће, уме и же ли да бу де
од го вор но по све ћен у оба вља њу функ ци је
за ко ју се од лу чи. На осно ву кон сул та ци ја
са чла но ви ма Оп штин ског и Над зор ног од -
бо ра до би је на је са гла сност да се но си о ци
функ ци ја из до са да шњег са ста ва ис ку сних
и до ка за них пред ло же за но ви ман дат од
че ти ри го ди не, уз до пу ну но вим кан ди да ти -
ма. 

За пред сед ни ка ОпОрг иза бран је Ра дош
Па вло вић, а за пот пред сед ни ка ОпОрг Ср -
ба Ђор ђе вић. Иза бран је Оп штин ски од бор
од де вет чла но ва: Вла ди мир Бран да, Сла -
во љуб  Пе тро вић, Јо ви ца Ди ми три је вић, Зо -
ран Лу бу ра, Ка те Та сић, Во ја Мла де но вић,
Ми лош Ар се ни је вић, Ви о ле та Ми ла но вић и
Слав ко Ми лић по ве ре ник за Ме сну ор га ни -
за ци ју Сур ду ли ца. Иза бран је и Над зор ни
од бор од три чла на: Бо ри во је Дра ги че вић
за пред сед ни ка, Све то мир Ми хај ло вић за
пот пред сед ни ка и Иван Ла зић за чла на. За
чла на Скуп шти не УВПС иза бран је Во ја
Мла де но вић, а за кан ди да та чла на ГлОд
Скуп шти не УВПС Зо ран Лу бу ра.

У за вр шном де лу ра да ску пу обра ти ли су
се пред сед ник ГО СУБ НОР-а Сто јан Мла де -
но вић, но во и за бра ни пред сед ник ОпОрг Ра -
дош  Па вло вић и до са да шњи пред сед ник
ОпОрг Во ја Мла де но вић. 

Но во и за бра ни пред сед ник ОпОрг Ра дош
Па вло вић за хва лио је чла но ви ма Скуп шти -
не на ука за ном по ве ре њу, уз обе ћа ње да ће
у окви ру сво јих овла шће ња при хва ти ти сва -
ку су ге сти ју чла но ва ко ја уна пре ђу је рад ор -
га на и ор га ни за ци је у це ли ни. По себ но се
за хва лио до са да шњем пред сед ни ку ОпОрг
Во ји Мла де но ви ћу за све што је ура дио за
Удру же ње. 

До са да шњи пред сед ник Во ја Мла де но -
вић је за хва лио чла но ви ма ОпОд и НзОд у
из вр ша ва њу за да та ка, по себ но пот пред -
сед ни ку ОпОрг Бу ди ми ру Стри ко ви ћу. 

Дру же ње је на ста вље но у ре сто ра ну ВУ
,,Де ди ње“ уз кок тел и при јат ној ат мос фе ри
као што је про те кла и сед ни ца из бор не
Скуп шти не.

В. Бран да
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АКТУЕЛНО

Седница Скупштине УВП Врања

ИЗАБРАНО 
НОВО РУКОВОДСТВО

Скупу присуствовао командант 4. бригаде КоВ 
бригадни генерал Новица Петровић

Са јед ног од ра ни јих ску по ва врањ ских вој них пен зи о не ра



П
от пред сед ник Вла де и
ми ни стар од бра не др
Не бој ша Сте фа но вић

уру чио је 12. ма ја ме да љу
за нај бо љу се стру на све -
ча но сти по во дом обе ле жа -
ва ња Ме ђу на род ног да на
се стрин ства ко ја је ове го -
ди не при па ла ме ди цин ској
се стри Ма ри Те шић из
Слу жбе за здрав стве ну не -
гу Вој но ме ди цин ске ака де -
ми је. Ка да је Ма ра Те шић
за по чи ња ла да се ба ви
овом про фе си јом пу ков ник
Ве ри ца Ћор лу ка, по ко јој
но во у ста но вље на ме да ља
но си име, би ла јој је мен -
тор и во ди ља. Све ча но сти
до де ле ме да ље при су -
ство ва ла је и На та ша Јан -
ко вић, ћер ка Ве ри це Ћор -
лу ке.

Че сти та ју ћи пра зник ме -
ди цин ским се стра ма, ми -
ни стар Сте фа но вић ре као
је да то ко ли ко је ме ди цин -
ска се стра ва жна раз у ме -
мо и те ка ко у те шким тре -
ну ци ма. Обра ћа ју ћи се на
све ча но сти он је под се тио
на зна чај и уло гу ме ди цин -
ских се ста ра, као и на то
ко ли ко по све ће но бри ну о
сва ком па ци јен ту ко ји за -
тра жи по моћ и ко ли ко се
бо ре за ње го во оздра вље -
ње.

– Осе ћај не из ве сно сти, ми сли ко је
про ла зе кроз гла ву и, на рав но, она јед -
на ко је се сви та да се ти мо - Џа бе све,
ако не ма мо здра вље. Исти на. Све
оста ло у том тре нут ку де лу је пот пу но
не ва жно. По ја вљу је се она. Но си сто -
ти не раз ли чи тих име на, али исти уми -
ру ју ћи осмех ко ји бри ше страх и зеб њу.
Иста је као што су је опи си ва ли на ши
ра ње ни ци у дав на шњим ра то ви ма. Као
што су и они ко ји су бе ле жи ли та вре -
ме на за пи са ли „да на пи шем то мо ве
ни ка да не бих ка зао ни ми ли о ни ти део
оно га што осе ћа ду ша јед ног чо ве ка ко -
ји је не го ван у бол ни ци, оно што ка зу је
је дан по глед ње го вих очи ју и јед на реч
ње го ва“ – ре као је ми ни стар Сте фа но -
вић.

Он је под се тио да су до бро вољ не
бол ни чар ке та да оба вља ле раз ли чи те
по сло ве – од пре ви ја ња ра на, ме ре ња

тем пе ра ту ре, да ва ња ле ко ва, до хра -
ње ња па ци је на та, чи та ња или пи са ња
пи са ма.

– До ла зи ле су у бол ни цу у се дам ча -
со ва ују тру и у њој, нај че шће, оста ја ле
по цео дан. Че сто и то ком но ћи да би
де жу ра ле по ред тек опе ри са них ра ње -
ни ка. Пре ви зи те ле ка ра спре ма ле су
ма те ри јал за пре ви ја ње ра на, а то ком
ви зи те аси сти ра ле при ли ком раз ви ја -
ња ра на, пра ња и по нов ног за ви ја ња.
Са мо стал но су про во ди ле ле кар ске
на ло ге, да ва ле ле ко ве, ста вља ле бо -
ле сни ке, пре свла чи ле, ме ња ле по сте -
љи ну, во ди ле ра чу на да па ци јен ти је -
ду. Од та да до да нас мно ге су до би ле
ор ден за хра брост. Од та да до да нас
њи хов, од но сно ваш, по сао  је исти, ту
сте да бу де те све тло ко је обо ле ли ви -
ди у мра ку, да бу де те из вор на де, сна -
ге да се бо ри са бо лом и бо ле шћу, да

се бо ри за здра вље и жи вот. Ва ша реч,
охра бре ње, осмех, убе ђен сам, у тим
тре ну ци ма зна че ви ше не го де се ти на
ле ко ва – ре као је Сте фа но вић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ко ли ко је
ме ди цин ска се стра ва жна, раз у ме мо и
те ка ко у тим те шким тре ну ци ма.

– И то ис ку ство, ути сак, убе ђен сам
да има ју сви, де се ти не и сто ти не хи ља -
да љу ди ко ји су про шли пре све га кроз
Вој но ме ди цин ску ака де ми ју и це ло куп -
но вој но здрав ство. У име свих тих љу -
ди и у сво је име, хо ћу да вам се за хва -
лим. Ве ли ко хва ла на ра ду, на по све -
ће но сти и што бри не те о на шим ро ди -
те љи ма, а по себ но о на шој де ци – ре -
као је ми ни стар од бра не.

Го во ре ћи о зна ча ју Да на се стрин -
ства, на чел ник Вој но ме ди цин ске ака -
де ми је пу ков ник проф. др Ми ро слав
Ву ко са вље вић ре као је да овај пра зник
та ку ћа по себ но обе ле жа ва.

- Имам ути сак да се стре ни шта не
охра бру је и не ин спи ри ше као сна га,
успех и из у зет ност дру гих ко ле ги ни ца
и ко ле га из окру же ња, оних ко је нам
по ка зу ју да је увек мо гу ће про на ћи пут,
оства ри ти соп стве не ам би ци је и ути цај
на дру штво на нај по зи тив ни ји мо гу ћи
на чин. За то сма трам да је до шло вре -
ме да ми из ВМА, ове го ди не ис пи ше -
мо још јед но исто риј ско ме ди цин ско
по гла вље, би ра њем нај бо ље се стре
вој ног здрав ства и да пр ви пут до де ли -
мо спе ци јал ну ме да љу, ко ја но си име
на ше хе ро и не се стрин ства пу ков ни ка
Ве ри це Ћор лу ке - ре као је пу ков ник
Ву ко са вље вић.

На чел ни ца Слу жбе за здрав стве ну
не гу ВМА ма стер ме ди цин ска се стра
Бо ја на Јо ва но вић на гла си ла је да је
би ти ме ди цин ска се стра је дин ствен по -
зив ко ји бу ди оно што је нај леп ше у
људ ском би ћу - ху ма ност и по све ће -
ност по слу.

- Као део ти ма или са мо стал но, ми
ме ди цин ске се стре, оба вља мо нај суп -
тил ни је по сло ве здрав стве не не ге и
бри ге о па ци јен ту и њи хов смо по у здан
осло нац у сва кој при ли ци, што је у при -
ро ди на шег по зи ва - ре кла је Бо ја на Јо -
ва но вић, ко ја је уру чи ла за хвал ни це и
по хва ле за слу жни ма за раз вој Слу жбе
за здрав стве ну не гу ВМА.

Ове го ди не из ра ђе на је но ва ме да -
ља за нај бо љу се стру ко ја но си име не -
ка да шње глав не се стре ВМА пу ков ни -
ка Ве ри це Ћор лу ке за слу жне за раз вој
се стрин ског по зи ва на ВМА, ко ја се бо -
ри ла се за очу ва ње здра вља, уна пре -
ђе ње си сте ма здрав стве не не ге и кон -
ти ну и ра но уса вр ша ва ње у стру ци.

Осим тра ди ци о нал ног уру че ња на -
гра де за се стру го ди не, све ча но сти је
прет хо ди ла из ло жба уни фор ми ме ди -
цин ских се ста ра и тех ни ча ра кроз епо -
хе. Ово је би ла при ли ка да се кроз
исто риј ски осврт при ка же зна чај пру -
жа ња здрав стве не не ге.

Ме ђу на род ни дан се стрин ства обе -
ле жа ва се тра ди ци о нал но још од 1974.
го ди не, 12. ма ја, на дан ка да је ро ђе на
Фло ренс Нај тин гејл, ко ја се сма тра ос-
ни ва чем мо дер не ме ди цин ске прак се.
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АКТУЕЛНО

Министар Стефановић 
уручио медаљу најбољој сестри ВМА

НЕГА КАО ЛЕК
Ове године израђена је нова медаља за најбољу сестру
која носи име некадашње главне сестре ВМА пуковника

Верице Ћорлуке заслужне за развој сестринског позива на
ВМА, која се борила се за очување здравља, унапређење

система здравствене неге и континуирано 
усавршавање у струци

За ме ди цин ску се стру го ди не ВМА иза бра на је 
Ма ра Те шић



Д
а ли сте до вољ но по зна ва ли љу де ко -
ји ма сте ко ман до ва ли и је сте ли ве ро -
ва ли у њих, пи та мо ге не ра ла Вла ди -

ми ра Ла за ре ви ћа?
-Знао сам им мно ге вред но сти и ве ро вао

у њих. Чи та ва 1998. би ла је рат на. Сви смо
се не по сред но до бро по зна ва ли. Ис при ча -
ћу вам још не што. На и ме, до вољ но је би ло
да на ши ста ре ши не и вој ни ци чу ју ко ман -
дан та кор пу са и да се по на ша ју као да сам
ја ту за јед но са њи ма. То је не по зна ни ца за
НА ТО. Tо је фе но мен ко је га ни сам био све -
стан. Ка да се вра ћам са Го ре или Дра га ша
ка жем: сти жем! За њих то сти жем ни је зна -
чи ло до ћи ће по је ди нац, не го ко ман да и све
што има мо. На рас по ла га њу ми је би ла је -
ди ни ца за обез бе ђе ње Ко ман де кор пу са.
Ка да је пре ма ка ра у ла ма Мо ри на и Ко ша ре
кре ну ла коп не на ин ва зи ја, ја сам је (је ди ни -
ца за обез бе ђе ње) су тра дан, као оја ча ње,
по слао на Ко ша ре. Та да је на на шу те ри то -
ри ју би ло уба че но 400 са со ва ца, са за дат -
ком да ли кви ди ра ју ко ман дан та Тре ће ар -
ми је и ко ман дан та При штин ског кор пу са.
Чак и пред сед ник Сло бо дан Ми ло ше вић је
у два на вра та звао ко ман дан та ар ми је и
упо зо ра вао Не бој шу Пав ко ви ћа ре чи ма:
„Не мој те ти и Ла за ре вић да ше та те по
фрон ту. Уба че но је 400 са со ва ца. Не мо гу
да схва тим шта би се де си ло ако стра да те“.
Он да му је Пав ко вић ре као да је на ша оба -
ве за да бу де мо у је ди ни ца ма, уз љу де.

Са вет ник До нал да Трам па, бив шег пред -
сед ни ка САД, Мек Ма стер, ко га на зи ва ју ин -
те лек ту ал ном гро ма дом аме рич ке вој ске,
за ду жен за без бед ност, об ја шња ва да су на -
ши над ви си ли њи хо ве спе ци јал це. Ни су мо -
гли ни шта да ура де. Да кле, Мек Ма стер у
фе бру а ру 2019, на ску пу Атлант ског са ве та,
ре као да њи хо ви спе ци јал ци, као сву где у
све ту, ни су у Ср би ји мо гли да из вр ше за да -
так и да смо их ми над му дри ва ли у све му.
Са сов ци су оста ли пра зних ру ку за хва љу ју -
ћи то ме што смо до бро ра ди ли.

По себ на је при ча о мо ра лу вој ни ка и ста -
ре ши на, о и по ве ре ња бо ра ца у свој ста ре -
шин ски са став.

Бит ка на Па штри ку
На Па штри ку је си ту а ци ја би ла кри тич на.

Бор бе су се во ди ле „пр са у пр са”. Нај кри тич -
ни је је би ло у ре јо ну Го ро жуп ских ба чи ла
где је гру па од 50-так на ших вој ни ка бра ни -
ла по ло жа је. Агре сор је под за шти том но ћи
стал но до во дио но ве је ди ни це и уво дио у
на пад, па су бор бе во ђе не на од сто ја њи ма
и до 50 до 80 ме та ра. 

Ар ти ље ри ја 549. мо то ри зов не бри га де,

пре ци зном ва тром, успе ва ла је да спре чи
да ље по ку ша је укли ња ва ња и об у хва та на -
ших је ди ни ца и на но си ла ве ли ке гу бит ке ко -
ји су се бро ја ли на сто ти не. 

Ко ман да При штин ског кор пу са на ре ди ла
је из вр ше ње про тив на па да и из ба ци ва ње
те ро ри ста са на ше те ри то ри је. Усле дио је
пр ви на пад, уз ја ку по др шку ар ти ље ри је, на
ви ше по је ди нач них пра ва ца. У јед ном од
њих по но во је по вра ће на Ка ра у ла „Го ро -
жуп”. 

По сле по но ћи 28. ма ја 1999. го ди не, Ко -
ман да 549. мо то ри зо ва не бри га де из ве сти -
ла је да је на пад агре со ра „сло мљен”, а
фронт ста би ли зо ван.

О ста њу на го ро жуп ском фрон ту, рат ни
ре пор тер Ми ло ван Дре цун из вестио је ју го -
сло вен ску јав ност: „Ова кви при зо ри се и на
фил му не мо гу ви де ти. Код те ро ри ста ви -
дим на де се ти не по ги ну лих. За по ма га ње и
ле ле ци ра ње них чу ју се са свих стра на. Све
де лу је стра вич но и не ствар но. Ви дим на око
150 ме та ра од ме не по ру ше ну ка ра у лу. У
ње ној бли зи ни је де се так на ших бо ра ца, ко -
ји успе ва ју да од би ју све на ле те. Про стор са
јед не и дру ге стра не гра ни це је пре о ран кра -
те ри ма ави он ских бом би и ар ти ље ри ских
про јек ти ла. Око ме не је го ми ла ча у ра и пра -
зних сан ду ка од му ни ци је. Фронт је ста би -
лан све до Го ро жуп ских ба чи ла. На вр ху Па -
штри ка, у ре јо ну објек та Врап че, на ла зи се
гру па од де сет вој ни ка и два вод ни ка, ко ји
већ не ко ли ко да на одо ле ва ју на па ди ма те -

ро ри ста и не при ја тељ ској ави ја ци ји. У том
ре јо ну ви де се нео бич но цр ни обла ци ди ма
и по вре ме но се чу ју екс пло зи је. На Врап че
је кре нуо вод вој ни ка да по ја ча од бра ну тог
ва жног објек та. То ма (Ма го чи) и ја спре ма -
мо се да се про би је мо до Ка ра у ле да на пра -
ви мо из ве штај... Ови ју на ци су ре ше ни да
до по след ње ка пи кр ви бра не гра ни цу и не
по ми шља ју да од сту пе ни пе даљ”. 

По сле по но ћи 29. ма ја 1999. го ди не агре -
сор је по но во по ку шао да по но во пре у зме
ини ци ја ти ву. По ма га ла је и стре те гиј ска ави -
ја ци ја ави о ни ма B-52. Ме ђу тим, те ро ри сти
су за у ста вље ни у 2.30 ча са. 

Агре сор се ни је ми рио са гу бит ком по зи -
ци ја на го ро жуп ском фрон ту, па је 30. ма ја
1999. го ди не на ста вио да стра те гиј ском ави -
ја ци јом бом бар ду је на ше је ди ни це. Ави о ни
B-52 га ђа ли су по ло жа је у ре јо ну Ка ра у ле
„Го ро жуп” и се ла Пла не је. Ско ро све ку ће у
се лу су срав ње не са зе мљом, а про стор око
се ла је пре тво рен у „спр же ну зе мљу”. 

Да на 31. ма ја 1999. го ди не агре сор је по -
ку шао да по вра ти „из гу бље не” по ло жа је. У
6.30 ча со ва, уз сна жну по др шку ха у би ца,
ви ше цев них ба ца ча ра ке та и ми но ба ца ча,
по чео је но ви на пад сна га ма ја чи не од око
1.500 љу ди, на фрон ту око 1-1,5 ки ло ме тар,
али без по др шке из ва зду ха.

То не авио-бом би
Усле дио је од го вор на ше ар ти ље ри је па

су те ро ри сти ма на не ти ве ли ки гу би ци и за у -
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ПОВОДИ

Агресија НАТО-а на СРЈ 23 година после

ОД ОДЛУЧНОГ НАРОДА НИКО ЈАЧИ
Успех Војске Југославије током 78 дана асиметричног рата огледа се, поједностављено 

решено, у примени мера које почињу словом ,,М“. Наиме, благовремено је предузета 
мобилизација јединица. Примењене су дотад невиђене мере маскирања од стратегијског до

тактичког нивоа. Пре и за време агресије јединице су маневрисале у простору, тако да су 
резултати извиђања НАТО-а путем сателита и из авиона били веома мршави. 

Најзад, морал војске и јединство са народом учинили су да одбрана буде толико одлучна и
зналачки примењивана. Пилоти НАТО-а веома су респектовали ПВО ВЈ, 

па су летели на великим висинама.

Стрељали су и возове



ста вљен је на пад. Ме ђу тим, и по ред ве ли -
ких гу би та ка, и да ље су на па да ли у та ла си -
ма ан га жу ју ћи и до 2.000 љу ди. 

Но ви на пад по чео је у 17.00 ча со ва, ово га
пу та уз сна жну по др шку ави ја ци је, око по ру -
ше не Ка ра у ле „Го ро жуп”, на са мој гра нич ној
ли ни ји. Нај те же бор бе во ди ле су се на прав -
ци ма Го ро жуп ска ба чи ла – обје кат Врап че и
Го ро жуп ска ба чи ла – се ло Пла не ја. 

У 18.00 ча со ва, ави ја ци ја је са ви ше про -
јек ти ла по го ди ла ку ћу у ко јој је раз ме ште но
ис ту ре но ко манд но ме сто „549” у Шех-Ма -
ха ли. То не авио-бом би збри са ле су све ку -
ће у се лу и Ис ту ре но ко манд но ме сто „549”,
при че му је око три де се так вој ни ка за ро -
бље но у ру ше ви на ма. 

Ко ман да 549. мо то ри зо ва не бри га де од -
мах је ан га жо ва ла са ни тет ске еки пе, гру пе
за раш чи шћа ва ње и ци стер не са во дом за
пру жа ње пр ве по мо ћи. По че ла је нај ва жни -
ја бор ба, бор ба за жи во те за тр па них љу ди и
бор ба за вре ме. Си ту а ци ја је, из ми ну та у
ми нут, по ста ја ла све дра ма тич ни ја и те жа.
Све је за ви си ло од ста ре ши на и вој ни ка, хе -
рој ског Пр вог мо то ри зо ва ног ба та љо на 549.
мо то ри зо ва не бри га де. 

У 22.04 ча са из ру ше ви на је из ву че но 17
вој ни ка, и тро ји ца ра ње них. 

На па ди на Па штри ку на ста вље ни су и 1.
ју на 1999. го ди не. 

Ави ја ци ја је по че ла да бом бар ду је на ше
је ди ни це од 1.30 час. На ша ар ти ље ри ја,
пре ци зним ва тра ма дуж чи та ве ли ни је и по
ду би ни, уно си ла је ха ос у њи хо ве ре до ве. 

Ар миј ска и кор пу сна ар ти ље ри ја, пла ни -
ра ним ва тра ма по по ло жа ји ма не при ја тељ -
ске ар ти ље ри је, пе ша ди ји у по кре ту ка гра -
ни ци и оче ку ју ћим ре јо ни ма Шип тар ских те -
ро ри стич ких сна га, на те ри то ри ји Ал ба ни је,
а кор пу сна и бри гад на по на пад ним ко ло на -
ма те ро ри ста и укли ње ним гру па ма, ус пе ла
је да раз би је ре зер ве агре со ра и уба че не
те ро ри стич ке гру пе на гре бе ну Па штри ка и
омо гу ће на шим је ди ни ца ма да за у зму по -
год не по ло жа је са ко јих су кон тро ли са ле
при ла зне пу те ве пре ма Го ро жу пу и спре ча -
ва ле сва ки по ку шај про бо ја фрон та. 

То ком 2. ју на 1999. го ди не ави ја ци ја агре -
со ра исто вре ме но је по че ла са по др шком је -
ди ни ца на Врб нич ком и Го ро жуп ском прав -
цу, али је на пад пе ша ди је успе шно за у ста -
вљен. 

Тре ћег ју на 1999. го ди не ја чи на пад те ро -
ри ста био је усме рен на прав цу се ло Го ро -
жуп – Пла не ја и пре ко Го ро жуп ских ба чи ла.
Би ли су то по след њи по ку ша ји те ро ри ста да
се до ко па ју де ла на ше те ри то ри је. Ме ђу -
тим, оста ли су без успе ха. 

У опе ра ци ји „Стре ла-2” ави ја ци ја НА ТО-а
је га ђа ла 79 пу та, са 634 про јек ти ла и 19
све тле ћих бом би, гра нич ни по јас из ме ђу
пла ни на Па штрика и Ју нич ких планина са
486 пројектила.

Ви јет нам у ве ли ком
О зна ча ју Бит ке за Па штрик ге не рал Вла -

ди мир Ла за ре вић је ре као: ,,Ако је Бит ка за
Ко ша ре си но ним за Ви јет нам у ма ло, он да
је Бит ка на Па штри ку си но ним за Ви јет нам
у ве ли ком“.  

Нај ин тен зив ни ја деј ства би ла су 26, 27. и
31. ма ја 1999. го ди не, ка да су ави о ни B-52
ба ци ли око 200 ра зор них бом би. 

У од бра ни др жав не гра ни це у опе ра ци ји
„Стре ла 2” по ги ну ло је 25, а ра ње но 126
при пад ни ка 549. мо то ри зо ва не бри га де.
Пре ма из ја ва ма зва нич них из во ра из Ал ба -
ни је агре сор је пре тр пео гу бит ке од око 800
по ги ну лих. 

Опе ра ци јом агре со ра ру ко во дио је тим
НА ТО-а, сме штен у Кук су, ко ји је ко ор ди ни -
сао деј стви ма ави ја ци је и ар ти ље ри је, што
су на во ди ли спе ци јал не из ви ђач ке гру пе,
уба че не на па ди на ма Па штри ка. Штаб је
био на ди рект ној ве зи са ко ман дом НА ТО-а
у Ви ћен ци, али и са Ва шинг то ном. У на пад -
ној опе ра ци ји ан га жо ва не су сна ге: „Атлант -
ска бри га да” аме рич ких Шип та ра, ја чи не
око 500–1.000 љу ди; око три бри га де Шип -
тар ских те ро ри стич ких сна га, са ста вље не
од при пад ни ка ОВК са Ко со ва и Ме то хи је,
ја чи не око 4.000 љу ди; де ло ви Дру ге пе ша -
диј ске ди ви зи је Ору жа них сна га Ал ба ни је,
око 500–1.000 љу ди; ар ти ље риј ске је ди ни -
це и спе ци јал не је ди ни це и гру пе НА ТО, око
300–500 љу ди. 

Обу ка је ди ни ца за „Стре лу 2” из ве де на је
под ру ко вод ством ин струк то ра из Изра е ла,
Хо лан ди је, Нор ве шке и Ал ба ни је, у цен три -
ма Хе шта ну и Кру ми. 

Пен та гон је за ак ци ју „Стре ла 2” одо брио
упо тре бу стра те гиј ских бом барде ра B-52,
ко ји су до ле та ли из Ве ли ке Бри та ни је. Пла -
не ри опе ра ци је „Стре ла 2” су зо ну пла ни не

Па штрик и про стор све до При зре на на зва -
ли „Хог пен”, што зна чи „свињ ски бр лог”. То -
ком те бит ке НА ТО је про тив вој ни ка и ста -
ре ши на 549. бри га де упо тре био те пих бом -
бе и ка сет не бом бе.  

Стре ља ли воз на мо сту
„Ме ђу вар вар ске чи но ве ави ја ци је НА ТО-

а по мон стру о зно сти се мо же из дво ји ти
стре ља ње во за на же ле знич ком мо сту. Ево
шта је о то ме за бе ле жио ре пор тер рат ног
из да ња ли ста ,,Вој ска“.

Та мо где су се сви ла на се ља Гор ње по -
ље и Ка ла чи ца, пра те ћи ток Ју жне Мо ра ве
на из ла зу из Гр де ли це, сто лет ни мост је за -
ко ра чио пре ко ре ке. Ње го ва че лич на кон -
струк ци ја но си ла је сто пе де сет ме та ра пру -
ге ко јим су пу то ва ли во зо ви пре ма ју гу Ср -
би је, па да ље пут Ско пља и Со лу на. Да на
12. апри ла у 11,40 са ти, ком по зи ци ја ко ја је
при ма ла пут ни ке од Бе о гра да, на ста ни ца -
ма у Ни шу и Ле сков цу сти гла је на мост...

Ме ђу пут ни ци ма уоби ча је на ат мос фе ра,
пре при ча ва ла су се се ћа ња, раз ме њи ва ле
ми сли, штам па, гриц ка ли це... У тре ћем ва -
го ну, три на е сто го ди шњи Ми лош Ми ли ће вић
из Со ко ба ње за пит ки вао је мај ку Ми лан ку,
ро дом из Ри стов ца, с ко је ће стра не бо ље
ви де ти ба ки ну ку ћу. Ми хај ло Ву ко вић је ура -
нио, пр вим ју тар њим до Бе о гра да, а он да у
ме ђу на род ни ка Бу ја нов цу, где му син слу -
жи вој ни рок. Су пру га хо ће да сви сне од му -
ке, мо рао сам да је сми рим, об ја шња вао је
са пут ни ци ма из тре ћег ва го на Јо ва ну Ри -
сто ви ћу и Ра ден ку Жив ко ви ћу, Ле сков ча ни -
ма ко ји су с још 46 пут ни ка ушли на тој ста -
ни ци. Воз је по шао на вре ме... Је ди но је за -
ка сни ла На да Јо ва но вић, слу жбе ни ца ЖТП
Бе о град, ко ја је ра ди ла у тре ћој сме ни...

Да ле ко из над њих, скри ве на иза обла ка,
кру жи ла је кр во жед на ажда ја. Ка да је ком -
по зи ци ја кре ну ла пре ма ју гу, по ле те ла је за
њом. Ја вља ли су се уље зи про те клих да на
у по ку ша ју да раз о ре Са ра јев ски мост, чи ја
кон струк ци ја но си део ауто-пу та на из ла зу
из Гр де ли це. Ус пе ли су да га нач ну јед ном
ра ке том, а ис па ли ли су де сет. Ма ни ја кал ни
уби ца је ле тео за сво јом жр твом. Ком би на -
то ри ка крв ни ка ни је се за у ста вља ла на пу -
кој ег зе ку ци ји жр тве. У њој је би ло по до ста
ме ста за па то ло шки спек такл, ма са кр, пат -
њу, ра за ра ње... Узео је на ни шан дру ги ва -
гон, са че као да ло ко мо ти ва стиг не на по ла
мо ста...

Па стир Ми хај ло Ста врић је чу вао ов це на
обли жњем про план ку. Али ста до се од јед -
ном уз не ми ри ло, ја њад је по ју ри ла пре ма
мо сту, он за њом... Ви део сам воз на мо сту,
он да две му ње ко је су сев ну ле из ве дра не -
ба. Гру ну ло је, стра шно је пу кло, уда ри ло ме
не што у гру ди и пао сам на тра ву, при ча Ми -
лој ко дрх та вим гла сом.

По гле дао сам Мо ра ву, а он да ми се смр -
кло. Уз стра ви чан пра сак ва гон је по ле тео
увис. Ко ма ди гво жђа ле те ли су пре ко нас,
пут ни ци су про па да ли кроз под у ре ку - по -
ку ша ва да се се ти Ми хај ло Ву ко вић по сле
ле кар ске ин тер вен ци је у ле ско вач кој бол ни -
ци.

Из по ру ше них ку ћа ули це Бу ји шин пут из -
ле те ли су љу ди. Ни ко ни је гле дао кро во ве и
зи до ве, пи та ли су се за не срећ не пут ни ке.
И по тр ча ли да им по мог ну. Јо ван Пет ко вић
и ње го ва су пру га Ве ра су сти гли ме ђу пр ви -
ма. Из па кла су из вла чи ли ра ње не...

Пре по ло вље на ком по зи ци ја за гла ви ла се
на мо сту. Ло ко мо ти ва и оста ци пр вог ва го на
до мо гли су се дру ге оба ле, од тре ћег ва го -
на оста ла је спа ље на кон струк ци ја, че твр ти
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при пре ми го ри ва за ну кле ар не ре ак то ре и
ну кле ар но оруж је. Сва три ура но ва изо то па
и њи хо ви про дук ти су ра ди о ак тив ни и осим
при мар ног ал фа при сут но је и бе та и га ма
зра че ње. ОУ у му ни ци ји је уства ри вр ло
опа сан ра ди о ак тив ни от пад и ње го во чу ва -
ње пред ста вља ве ли ки про блем за сва ку зе -
мљу са раз ви је ном ну кле ар ном тех но ло ги -
јом. Ана ли зом узо ра ка са те ри то ри је по сле
бом бар до ва ња CP Ју го сла ви је, от кри ве но
је при су ство 236U и 239Pu, што ука зу је на
по ре кло ОУ. От кри ве но је у тра го ви ма при -
су ство аме ри ци ју ма, неп ту ни ју ма и тех не -
ци ју ма. Плу то ни јум је по сво јим ра ди о ло -
шко-хе миј ским ка рак те ри сти ка ма опа сни ји
од 238U. Ње го ва отров ност се мо же по ре -
ди ти са отров но шћу ци ја ни да и ар се на, а
ра ди о ак тив ност је у по ре ђе њу са ток сич но -
шћу не ко ли ко хи ља да пу та ве ћа.

Де ло ва ње ОУ на љу де, биљ ни и жи во -
тињ ски свет је трај но и у не ким сег мен ти ма
се не мо же ума њи ти, па су ефек ти деј ства
ове вр сте му ни ци је на жи ву си лу и ста нов -
ни штво фа тал ни, јер до ла зи до трај не кон -
та ми на ци је, чи је по сле ди це мо гу да бу ду ка -
та стро фал не. 

При уда ру уран ског је згра у чвр сту пре -
пре ку ства ра се ви со ка тем пе ра ту ра од око
800°С, он се па ли, и око 10-70% од укуп не
ма се ОУ са го ри и пре ђе у аеро со ле ура ни -
јум ок си да Сит не че сти це ОУ при мар но кон -
та ми ни ра ју око ли ну по го ђе не ме те. Ве тар,
во зи ла или би ло ка ква ак тив ност на те ре ну,
на кнад но мо гу про у зро ко ва ти раз но ше ње
ра ди о ак тив не пра ши не и на кнад ну кон та -
ми на ци ју љу ди, ма те ри јал них сред ста ва и
жи вот не сре ди не. За ви сно од ме те о ро ло -
шких усло ва, мо гу се раз но си ти на раз ли чи -
те уда ље но сти. Уко ли ко про јек тил ри ко ше -
ти ра од пре пре ке, ОУ оста је на по вр ши ни у
де ло ви ма. Че сти це ОУ се мо гу уне ти у ор га -
ни зам уди са њем или пре ко хра не и во де.
Ако про јек тил не по го ди ме ту, за ри ва се у
зе мљу на раз ли чи те ду би не, где на ста је
про цес ок си да ци је и пре нос ок си да ОУ у би -
ос фе ру. Сла бо је рас твор љив у во ди и те -
ле сним теч но сти ма, док су ок си ди ура на бо -
ље рас твор љи ви, та ко да вре ме ном кон та -
ми ни ра ју под зем не во де и из во ри шта пит ке
во де, а пре ко би ља ка у ви ду сточ не хра не
или пло до ва, мо гу да кон та ми ни ра ју жи во -
ти ње и љу де.

Опа сно сти од кон та ми на ци је та ко раз ба -
ца ним и не кон тро ли са ним ра ди о ак тив ним
ма те ри ја лом су број не. Раз ли чи те ак тив но -
сти, ве тар, и слич но, мо гу да по диг ну че сти -
це ОУ са кон та ми ни ра них по вр ши на и да га
не за шти ће ни љу ди удах ну и уне су у ор га ни -
зам. Спи ра њем у под зем не и те ку ће во де и
да ље до би ља ка, а он да и до жи во ти ња и
љу ди мо же да до спе ОУ. Мо же да до ђе и до
ди рект ног кон так та љу ди и жи во ти ња са
„тач ка стом кон та ми на ци јом“ ОУ на зе мљи -
шту или са де ло ви ма пе не тра то ра...

Глав не до зе код ОУ по ти чу од ал фа и бе -
та зра че ња ко је је опа сно за чо ве ко во тки во
чак и у ма лим до за ма, па ако се ин ха ли ра
или ин ге сти ра, си гур но би се про из во ди ла
вред но сти пре ко до зво ље не до зе. Ал фа
зра че њем ОУ на но си зна чај не при мар не,
ди рект не ра ди ја ци о не озле де, ма хом у тки -
ви ма са ко ји ма је еле мент у не по сред ном
кон так ту, док бе та и га ма зра че њем мо гу би -
ти оште ће на и дру га тки ва.

Кад се си ла от ме кон тро ли
Укуп но је ре ги стро ва но 112 уда ра му ни -

ци јом са ОУ на 91 ло ка ци ју: 12 уда ра на де -
вет ло ка ци ја у Р. Ср би ји, два уда ра на јед ној
ло ка ци ји у Р. Цр ној Го ри и 98 уда ра на 81 ло -
ка ци ју на КиМ. Али је ва жно ис та ћи да је 49
или 44% на па да му ни ци јом са ОУ, из вр ше -
но по сле по стиг ну тог спо ра зу ма о окон ча њу
агре си је - у по след њих 10 да на ра та. На тај
на чин НА ТО је те ри то ри ју СР Ју го сла ви је
трај но кон та ми ни рао са око 15 то на ра ди о -
ак тив ног от па да. То је за стра шу ју ћа ко ли чи -
на ОУ ко ја нам је веч но „оста вље на на чу -
ва ње“ јер је вре ме по лу ра спа да ОУ око 4,5
ми ли јар ди го ди на, та ко да ће кон та ми на ци -
ја тра ја ти ду же но што је до са да тра ја ла
људ ска ци ви ли за ци ја, а за бе ле жен је са др -
жај ОУ у узор ци ма и до 235.000 Bq/kg (то ле -
ран тан при род ни са др жај ура на у зе мљи -
шту је10-50 Bq/kg).

При пад ни ци мул ти и а ци о нал не бри га де
„За пад“ по ула ску КФОР-а на КиМ, но вем -
бра 1999. год. до би ли су ну кле ар но-хе миј -
ско-би о ло шки при руч ник под на зи вом:
„КФОР, Ин тер на ци о нал не бри га де, За пад,
Оси ро ма ше ни Ура ни јум, Ин фор ма ци је и
Ин струк ци је“. Са др жа ји при руч ни ка упу ћу ју
на то са ка квом ће се вр стом опа сно сти сре -
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се кла тио из над ре ке. Уби ци то ни је би ло
до вољ но. Устре мио се још јед ном на сво ју
не моћ ну жр тву и до крај чио је са још две ра -
ке те. Уга сио је и по след ње зна ке жи во та.
Ма лог Ми ло ша је пре се као у по ла ре чи, ње -
го вој мај ци уга сио по глед на род но се ло,
кон дук те ру за у ста вио за ло гај хле ба... Де ло -
ви те ла, тра го ви кр ви, ја у ци ра ње ни ка... Бе -
жи вот на те ла је но си ла ре ка... Де сет, пет на -
ест, два де сет...

На мо сту је стре љан воз. Љу ди. Се ћа ња.
На де. Не ви не су стре ља ли на ци сти у Кра -
гу јев цу, Кра ље ву, Ја јин ци ма... Ми сли ли смо
- ни кад ви ше...

Стра ни но ви на ри су сти гли на ли це не де -
ла. Јед ни су пла ка ли, дру ги за муц ку ју ћи
сла ли из ве шта је, а не ко ли ци на је упор но
по на вља ла пи та ње: Да ли је то си гур но био
ци вил ни воз?” 

Ап сурд ко ла те рал не гре шке
Зва нич ни ци НА ТО-а у Бри се лу при зна ли

су да је бор бе ни ави он Ф-16 ра ке ти рао ко ло -
ну ал бан ских из бе гли ца у бли зи ни Ђа ко ви -
це, ка да је по ги ну ло ви ше од 70 ци ви ла. То
је нај круп ни ја ,,ко ла те рал на гре шка“, ка ко
то у реч ни ку ви со ке тех но ло ги је на зи ва ју
стра те зи НА ТО-а, а пе та у ни зу. Пре то га
сна ге НА ТО-а „гре ши ле“ су у Алек син цу (по -
ги ну ло 20, а ра ње но 40 ци ви ла), Ћу при ји,
При шти ни (по ги ну ло 10, а по вре ђен ве ли ки
број ци ви ла), при ли ком ра ке ти ра ња ме ђу -
на род ног во за у Гр де лич кој кли су ри (по ги ну -
ло нај ма ње 13, а ре ње но 16 ци ви ла). Под
„ус пут ном, од но сно, ко ла те рал ном ште том“
НА ТО под ра зу ме ва ци вил не жр тве и уни -
ште ње ци вил них обје ка та. Гпав но ко ман ду -
ју ћи НА ТО-а ге не рал Ве сли Кларк је на бри -
фин гу у Бри се лу ре као да НА ТО ,,бом бар -
ду је ис кљу чи во ју го сло вен ске вој не ци ље -
ве“, а да се у на па ди ма „ко ри сти нај ве ћи по -
сто так пре ци зног на о ру жа ња“. Ако здра во -
ра зум ски при хва ти мо ка ко је гре шка, за пра -
во, из у зе так од пра ви ла, ка ко он да об ја сни -
ти пет „ко ла те рал них гре ша ка“. То ли ки број
гре ша ка, од но сно из у зе та ка, зна чи да оне
по ста ју пра ви ло, што да ље на во ди на ми -
шље ње ка ко по сто ји на ме ра. На ме ра да се
га ђа ју ци вил ни ци ље ви.

Ма са кр ал бан ских ци ви ла у из бе глич кој
ко ло ни код Ђа ко ви це, ко ји је по чи ни ла бор -
бе на ави ја ци ја НА ТО-а, био је жи во бла то за
порт па ро ле НА ТО-а и Пен та го на. Што су се
ви ше ко пр ца ли да из бег ну при зна ње и од -
го вор ност, то су ви ше то ну ли у не ми нов ност
исти не. По сле хро но ло ги је ла жи - од то га да
то ни су учи ни ли пи ло ти НА ТО-а већ срп ски
ави о ни, пре ко при че о две ко ло не, јед ној ци -
вил ној и дру гој вој ној, што је „збу ни ло“ пи ло -
та НА ТО-а, па при че о то ме да је га ђа на вој -
на ко ло на, а да су он да ју го сло вен ски вој ни -
ци из осве те пу ца ли у ал бан ске из бе тли це,
те оста вља ња мо гућ но сти да због деј ства
ПВО ВЈ лов ци бом бар де ри ни су мо гли до -
вољ но бли зу (ни ско) да при ђу ци љу, до ко -
нач ног при зна ња да је то учи нио са свим на -
мер но пи лот ави о на Ф-16 и „пре дао“ ду -
жност ко ле ги ко ји је на ста вио са на па дом и
ци нич ног об ја шње ња Џеј ми ја Ше ја у Бри се -
лу ка ко сва ки пле ме ни ти циљ под ра зу ме ва
од ре ђе не ци вил не жр тве.

Сре бр ни ме так ти хо уби ја
Ми мо свих ме ђу на род них кон вен ци ја, по -

ред кла сич них убој них сред ста ва ко ри шће -
на је и му ни ци ја са оси ро ма ше ним ура ном
(му ни ци ја са ОУ), због ко је у Ср би ји има мо
по ја ву знат но ве ћег бро ја обо ле лих од кар -
ци но ма и дру гих бо ле сти.

Оси ро ма ше ни уран (ОУ) је нус про дукт у
Посада ракетног система ,,стрела 10“ на положају
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та ти на те ре ну при пад ни ци бри га де и ка ко
да по сту па ју. Тај при руч ник сво јом са др жи -
ном, не дво сми сле но го во ри и по твр ђу је чи -
ње ни цу да су пла не ри рат них опе ра ци ја НА -
ТО-а и САД пре по чет ка бом бар до ва ња СР
Ју го сла ви је зна ли да је оруж је са ОУ опа -
сно, кан це ро ге но и ге но ток сич но. Сво је при -
пад ни ке су упо зо ра ва ли на опа сност, а ци -
ви ли ма - ста нов ни штву ни ка да ни су ука за -
ли на опа сност ко ја им пре ти. При пад ни ци
ме ђу на род них сна га ве ро ват но за о би ла зе и
не за ла зе у ре јо не кон та ми ни ра не оста ци -
ма му ни ци је са ОУ, во ду и хра ну до пре ма ју
из сво јих зе ма ља. Ста нов ни ци не ких де ло -
ва Ср би је, а по себ но КиМ жи ве на тој „укле -
тој“ зе мљи, а мо жда ни су ни све сни ка квој
се опа сно сти из ла жу.

„Ху ма ни тар ци“ НА ТО-а с ви си не су нам
ра за ра ли тер мо е лек тра не, да ле ко во де,
раз вод на по стро је ња. Ујед но, ли ша ва ли су
нас во де, угро жа ва ли бе бе у ин ку ба то ри ма,
бо ле сни ке на ди ја ли зи и на зра че њи ма. При
том деј ство на елек тро е нер гет ски си стем
про гла си ли су ле ги ти ми им. с вој не тач ке
гле ди шта, а до дат не по сле ди це ква ли фи ко -
ва ли су као спо ред ну ште ту. Али има реч ко -
ја их ода је. Они не мо гу а да не пре те. ка жу
отво ре но да им је циљ „ума њи ва ње ква ли -
те та жи во та“ и „под ри ва ње мо ра ла!’ на ших
љу ди. На ма то не мо ра ју ни го во ри ти, за њи -
хо ве на ме ре зна мо из ис ку ства. Али, зна мо
и то, ви де ли смо ту и та мо на те ле ви зи ји,
чим на пад из ва зду ха про ђе, тех ни ча ри и
мон те ри ЕПС-а у пла вим ком би не зо ни ма
по пра вља ју што се по пра ви ти мо же. спа ја ју
по ки да но, за ме њу ју оште ће но, као не ки чу -
де сни ар ти сти уз чи ју по моћ, сад ту - сад та -
мо, сва ки пут по но во про гле да мо, на пи је мо
се во де и уми је мо. Мо гли смо и да чи та мо. 

Бом бар до ва ње учвр сти ло
ду хов ни сто жер Ср би је

Ру ски ге не рал-пу ков ник Ле о нид Г. Ива -
шов при па да гар ди вој них ми сли ла ца и ге о -
по ли тич ких ана ли ти ча ра ко ји сна гом чи ње -
ни ца осве тља ва ак ту ел на и про те кла зби -
ва ња. У ре до ви ма што сле де пред ста вља -
мо део из ла га ња ге не ра ла Ива шо ва у Бе о -
гра ду по во дом обе ле жа ва ња де сет го ди на
од агре си је.

Не из о став но, ми мо ра мо до бром реч ју и
мо ли твом спо ме ну ти све не ви но по стра да -
ле услед вар вар ских бом бар до ва ња од
стра не но вих за пад них фа ши ста.

Ми смо оба ве зни да ода мо по част они ма
ко ји су се ју нач ки бо ри ли за част и не за ви -
сност сво га на ро да, за пра во да са ми од ре -
ђу ју сво ју суд би ну, свој пут раз вит ка. Они ма
ко ји су се бо ри ли на рат ним по ло жа ји ма, у

по ли тич ком, ду хов ном и ин фор ма ци о ном
про сто ру. Ко ји су се бо ри ли за част Ср би је у
Ха шко-фа ши стич ком три бу на лу.

Али, наш за да так, ак ту е лан у овом тре -
нут ку, са сто ји се та ко ђе у то ме да под врг не -
мо озбиљ ној ана ли зи свет ски по ре дак, ко ји
је до зво лио ору жа ну агре си ју НА ТО на СРЈ,
да от кри је мо узро ке оног што се де си ло и
до не се мо за кључ ке ра ди спре ча ва ња слич -
них си ту а ци ја у бу дућ но сти.

Све што се де си ло пре де сет го ди на, на -
ста ло је, по мом ми шље њу, услед сле де ћих
раз ло га:

1) ру ше ња ге о по ли тич ког си сте ма со -
ци ја ли зма на че лу са СССР и ства ра ња
усло ва за јед но по лар но свет ско устрој -
ство;

2) из би ја ња у пр ви план, при фор ми ра -
њу свет ских исто риј ских про це са, три ју
нај мрач ни јих сна га пла не те: ан гло сак сон -
ске ели те, ме ђу на род ног ци о ни зма и фи -
нан сиј ске оли гар хи је. То јест, оних о ко ји -
ма је пре две хи ља де го ди на Исус Хри -
стос го во рио: „Ваш отац је ђа во, и ви хо -
ће те да удо во ља ва те по хо ти оца ва ше га,
он је био чо ве ко у би ца од по чет ка“. Оче ви
ђа во ла по ку ша ва ју да нас да упра вља ју
све том;

3) сла бље ња пра во слав ног ду хов ног
про сто ра, ру ше ња сло вен ског је дин ства
и од су ства ко ор ди на ци је ме ђу сна га ма
до бра, здра вим сна га ма чо ве чан ства.
Нај ва жни ји за да так три ју мрач них сна га

по ста ло је уни ште ње ду хов ног ге не ра то ра
пла не те, ка кав пред ста вља пра во слав но-
сло вен ски свет. За ре ша ва ње то га за дат ка
би ра ни су нај вар вар ски ји ме то ди.

Ру си ју су уни шта ва ли ли бе рал ним ре -
фор ма ма, Укра ји ну ге о по ли тич ким рас ко -
лом, Бе ло ру си ју - изо ла ци јом, дру ге пра во -
слав но-сло вен ске др жа ве - на сил ним укљу -
че њем у за пад ну сфе ру. Ср би ју су уни шта -
ва ли бом бар до ва њи ма и ин фор ма ци о ном
де мо ни за ци јом.

У мар ту 1999. го ди не, Са ве зна Ре пу бли ка
Ју го сла ви ја и ње ни на ро ди би ли су пре тво -
ре ни у опит ни по ли гон, на ко ме је агре сор
раз ра ђи вао но ве ме то де упра вља ња чо ве -
чан ством у 21. сто ле ћу. Они су се са сто ја ли
у сле де ћем:

• не у тра ли за ци ја от по ра ОУН, ње ног
Са ве та без бед но сти и свет ске за јед ни це
при спро во ђе њу опе ра ци ја уни шта ва ња
су ве ре них, не за ви сних др жа ва, њи хо во
при мо ра ва ње на пу ну за ви сност и по де -
лу њи хо ве те ри то ри је;

• при мо ра ва ње зе ма ља НА ТО на за јед -
нич ку агре си ју без од лу ке СБ ОУН и чак
про тив ње го ве во ље;

• раз ра да ме то да рас пи ри ва ња ме ђу -

на ци о нал них раз ми ри ца, њи хо вог до во -
ђе ња до ста ди ја ору жа ног кон флик та ко -
ме ће сле ди ти рас пад др жа ве;

• прак тич на ре а ли за ци ја те о ри је ин -
фор ма ци о но-пси хо ло шке опе ра ци је , као
пр ве фа зе вој не агре си је:

• ор га ни зо ва ње ег зем плар них ка зни
бра ни о ци ма сво је до мо ви не, Ус пут су ре -
ша ва ни и дру ги за да ци, као на при мер: (1)
ис пи ти ва ње на жи вим објек ти ма (љу ди -
ма) но вих и мо дер ни зо ва них вр ста оруж -
ја; (2) об у ча ва ње аме рич ких и бри тан ских
пи ло та ре зер ви ста у ра ња ва њу жи вих
обје ка та; (3) упра вља ње ме ђу на род ним
ми си ја ма, као део пла на ин фор ма ци о но-
пси хо ло шке опе ра ци је и др.

Спе ци јал не слу жбе
И још је дан ва жан мо ме нат, ко ји се од ра -

зио на суд би ну Ср ба и Цр но го ра ца - то је не -
при хва та ње пра во слав не ве ре од стра не
агре со ра. Да би се сло мио от пор по ку ша ји -
ма ус по ста вља ња но ве свет ске дик та ту ре,
ве о ма ва жан услов по ста ло је гу ше ње ду -
хов ног сто же ра на ро да ко је тре ба по ко ри ти.
Ви ше од дру гих, са ве знич ке гло ба ли стич ке
си ле, ко је пре тен ду ју на свет ску вла да ви ну,
за бри ња ва ли су пра во сла вље и ислам.
Упра во ти ре ли ги о зни си сте ми и дру штве -
но-по ли тич ке ин сти ту ци је за сно ва не на њи -
хо вим вред но сти ма нај чвр шће су бра ни ли
сво је пра во на су ве ре ни пут раз во ја и уре -
ђе ње жи во та по тра ди ци о нал ној мо рал ној
ма три ци.

Као нај бо ље сред ство, про ве ре но у мно -
го ве ков ној прак си, иза бра но је ме ђу кон фе -
си о нал но не при ја тељ ство, у ко ме су зло -
коб ну уло гу од и гра ле не са мо спе ци јал не
слу жбе зе ма ља НА ТО, ма сон ске ло же, не го
и Ва ти кан. Био је ор га ни зо ван ви ше стру ки
на пад на пра во сла вље. Ра чу на ло се са сла -
бо шћу Ру ске пра во слав не цр кве, с ње ним
рас ко лом и не спрем но шћу да ор га ни зо ва но
сту пи у за шти ту пра во слав них Ср ба. За то
су Ср би оста ли са ми не са мо на спрам рат -
не ма ши не НА ТО. не го и на спрам ује ди ње -
ног фрон та за пад ног хри шћан ства, ра ди -
кал ног исла ма и ју да и зма. Ср бе су апри о ри
учи ни ли глав ним ви нов ни ци ма ју го сло вен -
ске тра ге ди је, при ме нив ши но ви тип оруж ја
- кон цен три са ну гло бал ну лаж и фал си фи -
ко ва ње.

Мо ти ва ци о ни ин стру мен та ри јум за агре -
си ју по ста ла је ор га ни зо ва на кри ми нал на
гру па тр го ва ца нар ко ти ци ма и оруж јем, ко ја
се ба ви ла и раз бој ни штви ма. Упра во та квој
ма фи ја шкој гру пи да ли су ста тус Осло бо ди -
лач ке ар ми је Ко со ва.

Нео фа ши стич ка вој на агре си ја НА ТО, за -
по че та 24. мар та 1999. го ди не, мо ра ла је не
са мо да за вр ши рас ту ра ње Ју го сла ви је на
ма ле. пот пу но кон тро ли са не ква зи др жа ве,
не го и да Ср бе ли ши њи хо ве пра во слав но-
сло вен ске су шти не, да их учи ни де лом уни -
вер зал не европ ске ре ли ги је, где је Исус
Хри стос за ме њен „бо го и за бра ним“ на ро -
дом, где је но вац по стао Је ван ђе ље, а рас -
пе ће Хри ста се за ме њу је Хо ло ка у стом.

Два де сет че твр тог мар та 1999. го ди не на -
тов ска ави ја ци ја ни је же сто ко бом бар до ва -
ла про сто гра до ве, пред у зе ћа, мо сто ве. те -
ле ви зи је ки цен тар и дру ге објек те, она је по -
ку ша ва ла да уни шти пра во слав но-сло вен -
ски про стор, срп ски дух. Ра ке те су по ру ши -
ле ма те ри јал не објек те, фи зич ки уби ле сто -
ти не љу ди. Али ни јед на ра ке та ни је мо гла
по ра зи ти глав ни објект агре си је - срп ски
дух, пра во слав ну ве ру. Пре је су прот но: на -
тов ска бом бар до ва ња су учвр сти ла ду хов -
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ни сто жер Ср ба, а то зна чи да су на ша бра -
ћа из во је ва ла ду хов ну по бе ду над агре со -
ром.

Ми, Ру си, по но си мо се ју на штвом на ше
бра ће - Сло ве на. За ме не, ру ског вој ни ка,
то је био све тли при мер слу же ња сво јој От-
аџ би ни. Тих да на вр ли на, хра брост, хе ро и -
зам, те жња ка сло бо ди, со ли дар ност, од го -
вор ност за дру ге, жи вот на сна га, ви тал ност
у усло ви ма си ро ма штва и не сре ћа. Је ди на
цр та, ко је Ср би тре ба да се сти де је не по -
сто ја ње та лен та за про па ган ду у сво ју ко -
рист, ни ти пак та лен та за ме ћу на род не ин -
три ге (сплет ке), за је дин ство ко је им ни ка ко
не по ла зи за ру ком. Осим то га, мо гу би ти
пре ко ре ни и за бри гу о оп штим ин те ре си ма
на ште ту соп стве них. Ве о ма же лим да се
све ове по зи тив не цр те ова пло те у јед ном
чо ве ку, ко ји би мо гао да се на ђе на че лу мо -
дер не Ср би је, ко ји би био му дар и про зор -
љив, шти тио пре све га срп ске на ци о нал не
ин те ре се, јер Ср би ма и Ру си ма још пред -
сто ји бор ба за сво је ин те ре се, те ри то ри ју и
ве ру.

Бив ши ту жи лац САД Рем зи
Кларк: За у ста ви ти НА ТО

О агре си ји НА ТО-а, де сет го ди на по сле,
го во рио је и бив ши ту жи лац САД Рем зи
Кларк. Ево шта је ре као са го вор ни це Цен -
тра ,,Са ва“:

Ов де (у Бе о гра ду) сам био и кра јем мар -
та 1999. го ди не, три-че ти ри да на по сле по -
чет ка НА ТО бом бар до ва ња. То је био по -
след њи чин ато ми за ци је Ју го сла ви је, део
ко нач не бал ка ни за ци је Бал ка на ко ја се та -
да од и гра ва ла. Мо ра мо схва ти ти да су то
ура ди ле две стра не си ле ко је су већ и ра ни -
је бом бар до ва ле Ју го сла ви ју и Бе о град -
Не мач ка 1941 и САД 1945. го ди не. У то вре -
ме Не мач ка и САД су би ли смрт ни не-
пријатeљи, али, 1999. го ди не за јед но су са
НА ТО сна га ма на па ле не ви не љу де ко ји се
ни су мо гли од бра ни ти од та кве вој не си ле.

НА ТО је одав но мо рао би ти уки нут. НА ТО
пред ста вља огром ну опа сност за љу де на
овој пла не ти. Упи тај те на род Ав га ни ста на.
И они су ис ку си ли нeколико те шких пе ри о -
да. Ми слим да је још са мо на род Ав га ни ста -
на то ли ко чврст као што су Ср би чвр сти.
Њих је те шко по бе ди ти. Мно ги су по ку ша ва
ли, али ни су ус пе ли. Ви то зна те бо ље од
ме не. Ја имам са мо сна жне успо ме не и ми -
слим да је до бро да се под се ти мо не ких до -
га ђа ја ко ји сим бо лич но од сли ка ва ју при ли -
ке из 1999. го ди не.

До пу то ва ли смо из Бу дим пе ште, са се ве -
ра. Кад смо сти гли у Но ви Сад мо сто ви,
углав ном, још ни су би ли сру ше ни. Мост на
глав ном ауто пу ту, ко ји во ди ка ис то ку, још је
био та мо. Ко ли ко се се ћам же ле знич ки мост
је тад већ био сру шен.

То је зна чи ло да је пре ки нут глав ни пут ко -
ји во ди ка Ме ди те ра ну, Грч кој и Бли ском ис -
то ку. Ду нав још ду го ни је био пло ван пре ма
Но вом Сад. Хо те ли су би ли по го ђе ни, па
смо по се ти ли две бол ни це чи је су ам бу лан -
те би ле пре тр па не љу ди ма. Да кле, пре се -
ца ње пу те ва ка све ту и на пад на ци вил но
ста нов ни штво ра ди де мо ра ли за ци је је сте
пр ви циљ бом бар до ва ња? До шао сам по -
но во у ма ју.

Об и шли смо сва ме ста и ви де ли шта се
де си ло. То сам исто ура дио и у Ира ку по сле
За лив ског ра та где смо се две не де ље са мо
во зи ли уз дуж и по пре ко и пре шли око 3.500
км.

Овог пу та смо до шли из Бу гар ске и ишли
пре ко Ни ша, где по сто је два моћ на сим бо -

ла. Кад се пре ђе мост пр во на и ла зи те на Ге -
не рал ни кон зу лат Грч ке, пре ле пу згра ду из
19. ве ка. Из ван ред но не ве ли ко зда ње ко је
вас под се ћа на до бро су сед ске од но се два
на ро да на пу ту ко ји од Ати не во ди пре ма
Евро пи и Се вер ној Аме ри ци, на пу ту ко ји
ни је пот пу но уни штен. али је до вољ но
оште ћен да би вам по слао по ру ку: „Скло ни -
те нам се са пу та!“.

Али, он да, у ве ли кој, мо дер ној бол ни ци,
ви ди те ка сет не бом бе! Де се ти не ка сет них
бом би раз ба ца них око ло, за би је них у под,
са де ло ви ма ко ји штр че као ре бра... Ка сет -
не бом бе, зло чин ци!

Ма тич на бом ба ко ја се у јед ном тре нут ку
рас пр ска ва у хи ља де ма лих ка сет них бом -
би ко је ду го оста ју у зе мљи, ето, са да је па -
ла у дво ри ште јед не мо дер не бол ни це.

Ево нас, за тим, у глав ном гра ду (Ира ка)
где је, на рав но, по го ђе но Ми ни стар ство
ино стра них по сло ва и још низ згра да. Ма ло
ка сни је по го ђен је ТВ и Ра дио цен тар ода -
кле су сла те ве сти у свет. У згра ди ко ја је
бом бар до ва на оста је те за ро бље ни и те шко
ће те на ћи из лаз. Ни смо мо гли до би ти ве сти
из Ира ка, па смо за то тра жи ли са те лит ску
ко му ни ка ци ју. 

Вла да је би ла не спо соб на, ирач ки ме ди ји
су би ли не спо соб ни.

Оп ту жи ли жр тве
Та ко је би ло и ов де - ако сте же ле ли да

до би је те не ку ин фор ма ци ју мо ра ли сте оти -
ћи у ту згра ду и за то сте је ви, НА ТО али јан -
са, мо ра ли уни шти ти.

Био сам у тој згра ди због ин тер вјуа - за то
сте је мо ра ли уни шти ти да би сте пре се кли
сла ње ин фор ма ци ја, да се не чу је глас ни
вла де ни љу ди ко ји би све ту ре кли шта се
ов де за и ста де ша ва.

Имао сам при ли ке да ви дим мно го бе сми -
сле них оп ту жни ца. Али, оп ту жи ти љу де ко ји
су ту ра ди ли да су кри ви за ра за ра ње те
згра де јед на је од нај не ве ро ват ни јих ства ри
ко је сам икад чуо!

Оп ту же ни су, јер су ра ди ли свој по сао, по -
ку ша ва ју ћи да оба ве сте свет шта се ов де
де ша ва. За то, се ти те се са да свих но ви на -
ра ко ји су уби је ни у ра то ви ма.

Они зна ју да је њи хо ва ду жност да оду на
ме сто до га ђа ја ка ко би све ту пре не ли исти -
ну. Они нам да ју на ду да се рат ни зло чи ни
мо гу за у ста ви ти.

На не ки на чин, то је го ре не го оп ту жи ти
жр тву, као што су оп ту жи ли пред сед ни ка
Ми ло ше ви ћа. То се ра ди да би се угње те ни
ућут ка ли и да би се ва ши (НА ТО) зло чи ни
са кри ли. А они (НА ТО) вам ка жу да ни сте
сме ли да ра ди те, да сте мо ра ли да по бег -
не те, ис ко па те ру пу у зе мљи и у њу се са -
кри је те. И да ни ка ко ни сте сме ли да ша ље -
те сво ју по ру ку све ту.

Ов де је на чи ње но мно го ште те - ко ли ко
се се ћам, на ју гу је уни ште на фа бри ка ауто -
мо би ла. За тим се при се ћам ки не ске ам ба -
са де - јед не од нај ап сурд ни јих ства ри ко је
сам ов де ви део... То је ор га ни зо ва ни кри ми -
нал! За што свет не уста не про тив ор га ни зо -
ва ног кри ми на ла?

Свет их ви ди. Свет зна за њих. Да ли сте
чу ли за не дав ни на пад на Га зу? Тра јао је
дан за да ном! То је мо жда осе тљи ва те ма,
али ре ћи ћу - не сме ју се љу ди та ко уби ја ти.

Они ка жу око за око, зуб за зуб, али изра -
ел ска ар ми ја уби ла је 130 љу ди - због јед -
ног чо ве ка. Уби ли су 1.300 љу ди због де се -
то ри це. Да кле, уби ли су 130 љу ди због јед -
ног чо ве ка.

На рав но, НА ТО бом бар до ва ње Ср би је

има ве ћи зна чај. Ако се Ср би ја су прот ста ви
НА ТО-у, зар ни сам знао шта ће би ти?

Дан-два по сле бом бар до ва ња ки не ске
ам ба са де ис пред ње је по ло же на нај ве ћа,
нај ду жа и нај ви ша го ми ла цве ћа ко ју сам
икад у жи во ту ви део. Ко ли ко сто ти на љу ди
је ку пи ло и до не ло то цве ће! Ср би до но се
цве ће док их бом бар ду ју! Ве ро ват но су мо -
ра ли да тр че, да се кри ју по по дру ми ма док
ави о ни над ле ћу и да он да до не су цве ће ис -
пред ки не ске ам ба са де, у ко ли чи на ма Ко је
ни кад ра ни је ни сам ви део.

Ор га ни зо ва ни зло чин
Се ти мо се ка ко су љу ди до но си ли го ми ле

цве ћа ис пред Ба кин гем ске па ла те Кад је по -
ги ну ла прин це за Да ја на. Али, ве руј те ми, ов -
де је би ло де се так пу та ви ше цве ћа ко ли ко
се се ћам. Чи ни ло се да Ср би не ма ју дру гих
бри га већ са мо да ку пе цве ће и од не су га
ис пред ки не ске ам ба са де.

Ра за ра ње Ју го сла ви је та ко ђе је био ор га -
ни зо ван зло чин. По сто је раз ли чи та гле ди -
шта по том пи та њу, али ја сма трам, са ове
дис тан це да је фе де ра ци ја пред у слов еко -
ном ске не за ви сно сти и це ло куп ног оп стан -
ка. Ка да Бал кан бал ка ни зу је те стран ци мо -
гу сва ки ње гов део ла ко да по ко ре.

Они са мо до ђу и са зна ју све о ме сту пре -
ко ре ке, ево, где ја са да и ода кле гле дам
нат пис BEST WE STERN хо тел. Има их ши -
ром Сје ди ње них Др жа ва. У њи ма ни ка да не
од се дам. не во лим те огром не згра де ко је
нат кла ња ју, у ко ји ма су це не пре ви со ке, а
ква ли тет ни зак. Ви ше во лим скром ни ји сме -
штај.

На дам се да ће ов да шње жр тве НА ТО
агре си је по ка за ти све ту шта се де си ло. На -
ма је то очај нич ки по треб но. Ва ши гла со ви
тре ба да про но се исти ну. Ми смо на пи са ли
две-три књи ге о то ме, али исти на тре ба да
по тек не одав де. НА ТО мо ра би ти уки нут. Он
пред ста вља прет њу за мир у све ту.

НА ТО вас је на пао за то што хо ће да се
про ши ри. Мо же мо да по ме не мо и аме рич ке
ра ке те (лов це пре сре та че) рас по ре ђе не
дуж ру ске гра ни це. Да ли ће мо опет исто
ура ди ти? Ко ли ко пу та то тре ба да ура ди мо?
Tреба ли да се за пи та мо у ка квом је ста њу
на ша пла не та да нас. И ка кво је на ше жи вот -
но окру же ње. Да ли же ли те још је дан хлад -
ни рат? По гле дај те шта ра ди мо у Ав га ни ста -
ну и Па ки ста ну и шта смо ура ди ли у Ира ку.
То ком исто ри је по чи ње но је мно го зло чи на
про тив чо веч но сти. Про чи тао сам ско ро све
што је о њи ма на пи са но, али ни је дан та кав
зло чин. чак ни Та мер ла но ва пу сто ше ња, не
мо гу се по ре ди ти са уни шта ва њем ирач ког
на ро да ко је спро во де Сје ди ње не Др жа ве и
ње ни са ве зни ци, ако их та ко мо же мо на зва -
ти (јер су их САД при мо ра ле да им бу ду са -
ве зни ци).

Ако ни шта дру го, Ср би су то ком сто ти на
го ди на свог по сто ја ња до ка за ли да су жи -
лав на род. Про чи тао сам књи гу Иве Ан дри -
ћа На Дри ни ћу при ја, јер је у њој из ван ред -
но рас ту ма че на исто ри ја ва шег на ро да. То
је, за и ста. ве о ма по уч на књи га. Њу тре ба
стал но из но ва чи та ти. Про на шао сам је у
Чи ка гу, пре ве де ну на ен гле ски је зик. Из ван -
ред на књи га. Го во ри о исто ри ји срп ског на -
ро да из вре ме на Ото ман ског и Аустро у гар -
ског цар ства. Ви сте јак, сна жан на род. Ако
још има ве ре у ва ма, он да мо ра те ве ро ва ти
да ће се срп ски на род уз ди ћи из над ово га.
Мо ра те се уз ди ћи, пре ва зи ћи те шко ће и по -
бе ди ти због вас са мих, али и због свих оста -
лих љу ди. Ов де и да нас већ се осе ћа дах
про ле ћа ко ји до но си бо љи жи вот за срп ски
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на род.

Упо тре ба ка сет не му ни ци је
у зо ни Тре ће ар ми је 

У на па ду на је ди ни це Ар ми је, по ред ра -
зних ра зор них ра ке та и бом би, ави ја ци ја
агре со ра по че ла је да ко ри сти ка сет не бом -
бе. Упо тре ба ка сет них бом би по че ла је 25.
мар та 1999. го ди не у зо ни При штин ског кор -
пу са на Ко со ву и Ме то хи ји, а на ста вље на у
це лој зо ни Ар ми је све до кра ја ра та. 

На те ри то ри ји Ко со ва и Ме то хи је ка рак -
те ри стич на су деј ство ка сет ним бом ба ма,
10. апри ла 1999. го ди не, са осам кон теј не ра
по се лу Мер да ре, 3. ма ја по ауто бу су у ре јо -
ну Са ви не Во де, 13. ма ја 1999. го ди не по из -
бе глич кој ко ло ни код се ла Ко ри ша на пу ту
При зрен – Су ва Ре ка. 

Ван те ри то ри је Ко сме та, ка сет ним бом ба -
ма 7. и 8. ма ја 1999. го ди не бом бар до ван је
Ниш. 

За вре ме агре си је агре сор је у зо ни Тре -
ће ар ми је ба цио, око 2.000 кон теј не ра ка -
сет них бом би ра зних ти по ва, ви ше стру ког
деј ства (рас пр ска ва ју ћег, за па љи вог, про -
бој ног) на око 1.000 ло ка ци ја. 

Ку ма нов ски спо ра зум 
Штаб Вр хов не ко ман де је 4. ју на 1999. го -

ди не до ста вио ин фор ма ци ју Ко ман ди Тре -
ће ар ми је да је нај ви ше др жав но ру ко вод -
ство Ср би је и СР Ју го сла ви је усво ји ло 3. ју -
на до ку мент о прин ци пи ма за по сти за ње
ми ров ног спо ра зу ма, ко ји је пред ло жен од
стра не Европ ске уни је и Ру ске Фе де ра ци је. 

У од но су на до ку мен та по ну ђе на у Рам -
бу јеу, овај до ку мент је пред ста вљао бит но
но ви ква ли тет: (1) од бра њен је су ве ре ни тет
и те ри то ри јал ни ин те гри тет зе мље; (2) по -
ну ђе но је ча сно, ком про ми сно ре ше ње, ко је
омо гу ћа ва, брз пре кид агре си је и по што ва -
ње те ри то ри јал ног ин те гри те та и су ве ре ни -
те та СР Ју го сла ви је и ре ша ва ње кри зе под
окри љем Ује ди ње них на ци ја; раз о ру жа ва -
ње тзв. Осло бо ди лач ке вој ске Ко со ва; об -
но ву зе мље уз по моћ ме ђу на род не за јед ни -
це; (3) уче шће ми ров них сна га Ор га ни за ци -
је Ује ди ње них на ци ја ко је ће би ти ре гу ли са -

но вој но тех нич ким спо ра зу -
ми ма. 

При хва та ње овог до ку мен -
та ни је зна чи ло по раз и ка пи -
ту ла ци ју Вој ске.

Чла ном 5. Спо ра зу ма
пред ви ђе но је: „Ко ман дант
ме ђу на род них сна га без бед -
но сти је ко нач на ин стан ца у
ту ма че њу овог Спо ра зу ма.
Ње го ве од лу ке су оба ве зу ју -
ће за све стра не и ли ца”. 

У при ло гу „А” Спо ра зу ма
„Фа зно по вла че ње Сна га СР
Ју го сла ви је са Ко со ва” и „Б”
„Опе ра ци ја ме ђу на род них
сна га без бед но сти (КФОР)”, у
тач ки 3. ре гу ли са но је: „Ни
ме ђу на род не сна ге без бед -
но сти (КФОР) и ни јед но од
ње го вих ли ца не ће би ти од го -
вор но за би ло ка кве ште те на
јав ној или при ват ној имо ви ни
ко је они мо гу да про у зро ку ју
то ком вр ше ња ду жно сти ко је
се од но се на спро во ђе ње
овог Спо ра зу ма”. 

У Ре зо лу ци ја Са ве та без -
бед но сти Ује ди ње них на ци ја
1244 о Ко со ву и Ме то хи ји, по -
ред оста лог, по твр ђе на су сва
кључ на пи та ња из пот пи са ног

Вој но тех нич ког спо ра зу ма. Ме ђу тим, не ре -
шен и за бри ња ва ју ћи про блем је би ло раз о -
ру жа ва ња те ро ри стич ке ОВК, има ју ћи у ви -
ду са рад њу НА ТО-а и тзв. Ос¬ло бо ди лач ке
вој ске Ко со ва за вре ме агре си је.

Про тест ни кон церт на 
Тр гу Ре пу бли ке
Ста нов ни штво је ве о ма те шко под но си -

ло бом бар до ва ње. Ме ђу ре ак ци је спа да и
спон та но оку пља ње на тр го ви ма, ко је је од -
мах до би ло фор му от по ра из во ђе њем кул -
тур но-умет нич ког про гра ма. Ево јед ног за -
пи са о то ме са Тр га Ре пу бли ке у Бе о гра ду
ко ји је за бе ле жен у рат ном из да њу ли ста
,,Вој ска“:

Ако је не ко не кад имао трун ку сум ње у то
ка кав је осе ћај у на ро ду за Вој ску Ју го сла -
ви је, са да је би ло до вољ но да чу је ус клик
оду ше вље ња ма се у тре нут ку ка да су се на
им про ви зо ва ној по зор ни ци Тр га по ја ви ли
чла но ви  Ор ке стра РВ и ПВО. Огра да ко ја
је вој не му зи ча ре де ли ла од де се ти на хи -
ља да Бе о гра ђа на по ле те ла је под на ле том
у про сто ру око сце не чу ле су се ре чи одо -
бра ва ња ко ле га но ви на ра: ,,До бро је да су
ту“. А ка да су про сто ром Тр га од јек ну ли пр -
ви так то ви ком по зи ци је ,,Во ли мо те отаџ би -
но на ша у из во ђе њу Естрад ног ор ке стра
Умет нич ког ан сам бла ВЈ, ва зду хом су се за -
ви јо ри ле за ста ве, а из де се ти на хи ља да гр -
ла од јек ну ле су ре чи пе сме ко ја је по ста ла
сво је вр сна хим на љу ба ви.

Исте ре чи, то ком ве че ри у Днев ни ку, чу ли
смо и од тро го диш сњег де ча ка, из бе гли це
са Ко со ва, чи ји је отац остао да бра ни срп -
ску зе мљу.

Срп ском пр ко су и ина ту при дру жи ли су се
то га да на на већ зна ме ни том тр гу и чла но -
ви мо сков ског бен да ,,НА – НА“ ко ји су оку -
пље ним Бе о гра ђа ни ма пре не ли по ру ку:
,,Ру си су уз срп ски на род, а ми смо до шли
да пот по мог не мо му зи ком.

Та ко су још јед ном са по зор ни це на Тр гу
Ре пу бли ке за јед но са бе лим го лу бом, у не -
бо, над Бе о гра дом по ле те ла и по ру ка љу -
ба ви и ми ра.

Ве ли ка раз ли ка у бор бе ним
си сте ми ма

Агре сор је рас по ла гао на пад ним си сте -
ми ма тре ће и че твр те (де лом и пе те) ге не -
ра ци је. Сва оруж ја ко јим је рас по ла гао су
има ла огром ну ра зор ну моћ ко ја се при бли -
жа ва ла ра зор ној мо ћи ну кле ар ног оруж ја.
Со фи сти ци ра ни си сте ми из ви ђа ња и от кри -
ва ња обје ка та деј ства, као и си сте ми во ђе -
ња оруж ја лан си ра ног са дис тан це омо гу ћа -
ва ли су агре со ру пре ци зна по га ђа ња обје -
ка та (ци ље ва) а те ри то ри ји СРЈ, без ве ћег
из ла га ња ри зи ку сна га ко је на но се удар.

Вој ска Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је је
рас по ла га ла вр ло за ста ре лом тех но ло ги јом
(углав ном дру ге ге не ра ци је), са ве ли ком
тех нич ком и опе ра тив ном не ис прав но шћу
основ них сред ста ва рат не тех ни ке и вр ло
скром ним ма те ри јал ним ре зер ва ма. Си сте -
ми про тив ва зду шне од бра не СРЈ су при па -
да ли дру гој тех но ло шкој ге не ра ци ји. Је ди -
ни це ва зду шног осма тра ња, ја вља ња и на -
во ђе ња (ВОЈIН) су би ле опре мље не тех но -
ло шки и кон цеп циј ски за ста ре лим ра да ри -
ма и си сте ми ма ауто ма ти за ци је. Ста рост
си сте ма је би ла од 13 до 30 го ди на. Ви ше
од 50% ра да ра је би ло ста ри је од 25 го ди -
на. 

Ра кет ни си сте ми „НЕ ВА“ и „КУБ“ су та ко -
ђе тех но ло шки и кон цеп циј ски за ста ре ли, у
опе ра тив ној упо тре би у ПВО си сте му СРЈ
би ли су 18 до 25 го ди на. Ло вач ка ави ја ци ја
на о ру жа на: 1) ави о ном МиГ-21 (Л-17), ко ји ј
е при па дао дру гој тех но ло шкој ге не ра ци ји и
ко ји ј е био у знат ном тех но ло шком за о стат -
ку иза са вре ме них НА ТО ло ва ца; 2) ави о -
ном МиГ-29 (Л-18), ко ји је при па дао тре ћој
тех но ло шкој ге не ра ци ји, а од ре ђе ним не до -
ста ци ма у ге не ра циј ском стан дар ду опре -
мље но сти, са ис те клим про пи са ним вре -
мен ским ро ком ра да до ре мон та, да тим од
стра не про из во ђа ча.

(Из књи ге ге не рал-пу ков ни ка 
Спа со ја Сми ља ни ћа (,,Агре си ја НА ТО“)

Успех Вој ске Ју го сла ви је то ком 78 да на
аси ме трич ног ра та огле да се, по јед но ста -
вље но ре ше но, у при ме ни ме ра ко је по чи -
њу сло вом ,,М“. На и ме, бла го вре ме но је
пред у зе та мо би ли за ци ја је ди ни ца. При ме -
ње не су до тад не ви ђе не ме ре ма ски ра ња
од стра те гиј ског до так тич ког ни воа. Пре и
за вре ме агре си је је ди ни це су ма не ври са ле
у про сто ру, та ко да су ре зул та ти из ви ђа ња
НА ТО-а пу тем са те ли та и из ави о на би ли
ве о ма мр ша ви. Нај зад, мо рал вој ске и је -
дин ство са на ро дом учи ни ли су да од бра на
бу де то ли ко од луч на и зна лач ки при ме њи -
ва на. Пи ло ти НА ТО-а ве о ма су ре спек то ва -
ли ПВО ВЈ, па су ле те ли на ве ли ким ви си -
на ма. Че сто ни су уоча ва ли ци ље ве, та ко да
су при ну ђе ни да на по врат ку у ба зу Ави а но
(Ита ли ја) смр то но сни те рет из ру че у се вер -
ни део ја дран ског мо ра.

Нај зад, чи ње ни це ука зу ју да ни ка да до
са да др жа ва у це ли ни ни је функ ци о ни са ла
као у вре ме агре си је. 

Рат је за вр шен из гла са ва њем Ре зо лу ци је
бр. 1244 у Са ве ту без бед но сти УН и пот пи -
си ва њем Вој но тех нич ког спо ра зу ма у Ку ма -
но ву. Да кле, рат је за вр шен без по бед ни ка и
по бе ђе ног.

(На ста вља се)
Зво ни мир ПЕ ШИЋ
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ПОВОДИ

На крају рата



Н
и је дан рат во ђен у 20. и 21. ве ку ни је
био ко пи ја не ког од ми ну лих. Ис ку -
ства из ору жа не бор бе обич но су при -

ме њи ва на већ у на ред ном су ко бу и то на
раз ли чит на чин и дру га чи јег ин тен зи те та.
Сва ко то ли ко про на ла зе се но ве тех но ло -
ги је за про из вод њу на о ру жа ња, а ма ши не
и спра ве за уби ја ње све су со фи сти ци ра -
ни је, пре ци зни је, уби тач ни је и ску пље.
Упор но, гром ко и агре сив но се го во ри о
ми ру, а све се чи ни да не у рал гич не тач ке
на пла не ти ти ња ју без пре стан ка. По не кад
се ак ти ви ра пла мен, а ка да не чи ји ин те ре -
си еска ли ра ју, он да бук не и рат. Нај че шће
ре ги о нал ни. Су коб у Укра ји ни ука зу је да је
реч о до га ђа ју пла не тар них раз ме ра. У та -
мо шња зби ва ња ин вол ви ран је ве ли ки
број др жа ва. Рат ни буб ње ви од зва ња ју та -
ко да на го ве шта ва ју мо гу ће про ши ре ње
су ко ба ко је мо же из ма ћи кон тро ли. Го во ри
се о тре ћем свет ском ра ту, а мо гу се чу ти
и на го ве шта ји упо тре бе ну кле ар ног оруж -
ја. Мно ги ана ли ти ча ри на во де да је са ук-
ра јин ским ра том по че ло ства ра ње но вог
свет ског по рет ка. Не из ве сност тра је на
свим стра на ма.

Из два ја ња за вој ске из го ди не у го ди ну
су све ве ћа, у че му при мат др же САД и зе -
мље За па да. Вој но и ду стриј ски ком плекс
нај ра зви је ни јих зе ма ља на про сто ва пи за
но вим ра то ви ма. Ако је пре де це ни ју-две
из гле да ло да ће по сте пе но за вла да ти мир,
то јест да ће се уни по лар ни свет ла га но
тран сфор ми са ти у мул ти по лар ни, са да је
са свим из ве сно да је по но во ак ти ви ра на
спи ра ла на си ља, ко ја ће ини ци ра ти но ве
ра то ве, то јест не за бе ле же на ра за ра ња и
уби ја ња. По мра че ни умо ви раз ви ли су ла -
бо ра то ри је за ства ра ње би о ло шког оруж -
ја, по себ но оног ко ји би тре ба ло да си сте -
мат ски уни шта ва по је ди не на ро де на осно -
ву њи хо вих ге на.

ОСНА ЖИ ВА ЊЕ РВ И ПВО
Пра те ћи убр за не про ме не у ре ги о ну и

све ту, Ср би ја по след њих го ди на ја ча сво ју
вој ску, по ку ша ва ју ћи да на док на ди ви ше -
де це ниј ско за о ста ја ње у на о ру жа њу и
опре ми. Ра то ва ла је пре тач но 23 го ди не
про тив НА ТО-а, нај ве ће си ле све та и из тог
су ко ба иза шла без по ра за, али са те шким
ра на ма. У вре ме агре си је НА ТО-а за пад не
зе мље су ко ри сти ле оруж је че твр те тех но -
ло шке ге не ра ци је, на спрам Ср би је (СРЈ)
чи ја је од бра на по чи ва ла на оруж ју дру ге
ге не ра ци је. Би ла је то бор ба Да ви да и Го -
ли ја та.

Ма да у знат ном за о стат ку, по себ но у си -
сте ми ма про тив ва зду шне од бра не (ПВО),
у усло ви ма пре вла сти у ва зду шном про -
сто ру, Вој ска Ју го сла ви је обо ри ла је аме -
рич ки ави он Ф 117А, у то вре ме нај но ви је

стелт тех но ло ги је ко ји је био по нос и нај -
ве ће до стиг ну ће та мо шње вој не ин ду стри -
је. По го ђен је и стра те гиј ски бом бар дер Б
2, ко ји је из над Ср би је до ле тао ди рект но
из ба зе у САД. Аме ри кан ци ни су при зна ли
да им је је дан апа рат тог ти па, по го ђен
про јек ти лом срп ске ПВО пао у пре де лу
Спа чван ских шу ма, али је про цу ре ло из
хр ват ских из во ра да је аме рич ка вој ска
окру жи ла ме сто па да ве ли чи не фуд бал -
ског игра ли шта, да су та мо до шли ин жи -
њер ци ко ји су ави он рас пар ча ли на ви ше
де ло ва. По том су ка ми о ни не ко ли ко да на
те рет од во зи ли, пре ма не ким из во ри ма,
до ту злан ског аеро дро ма, а он да тран -
спорт ним ави о ни ма пре ба ци ва ни у не по -

зна том прав цу. Ко ли ко је Аме ри кан ци ма
би ло ста ло да де ло ви ави о на не пад ну ни -
ко ме у ру ке, све до чи чи ње ни ца да су ми -
но и стра жи ва чи ма про на ла зи ли шра фо ве
у шу ми и њих тре ти ра ли као де ло ве стра -
те гиј ског бом бар де ра. 

Суд би на ави о на Ф 117 А, по сле за гли -
бља ва ња у бу ђа но вач ким ора ни ца ма, убр -
зо је би ла за пе ча ће на. Бом бар дер ко ји је
при вре ме но ста вљен на клоц не и у чи ји
раз вој је утро ше но мно го ми ли јар ди до ла -
ра по ре ских об ве зни ка САД, од лу ком над -
ле жних ор га на из ба чен је из упо тре бе као
не пер спек ти ван бор бе ни си стем. 

То ком агре си је НА ТО-а на Ср би ју (СРЈ)
ави о ни агре со ра ле те ли су на ви си на ма
ве ћим од 10.000 ме та ра, зна ју ћи за до ме -
те на ше ПВО. Би ла је то те шка си ту а ци ја
за бра ни о це срп ског не ба...

Пре не ко ли ко го ди на кре ну ло се у об но -
ву про тив ва зду шне од бра не Вој ске Ср би -
је. Нај пре је од Ру си је и Бе ло ру си је на по -
клон до би је но 10 ло ва ца МиГ-29, ко ји су
ре мон то ва ни и мо дер ни зо ва ни. Струч ња -
ци Вој но тех нич ког ин сти ту та у Бе о гра ду
кон стру и са ли су хи брид ни про тив а ви он -
ски са мо ход ни ар ти ље риј ско-ра кет ни си -
стем крат ког до ме та, Па сарс-16, ко ји је пр -
ви пут при ка зан јав но сти 2017. го ди не. На -
ме њен је за од бра ну коп не них је ди ни ца,
аеро дро ма, ко манд них цен та ра, ва жних
обје ка та и ин ста ла ци ја од деј ства со фи -
сти ци ра них ни ско ле те ћих ци ље ва. Ефи ка -
сан је и за уни шта ва ње ци ље ва на зе мљи
и во ди. У тај си стем је ин те гри сан топ од
40мм Бо форс као и две ра ке те крат ког до -
ме та РЛН-ИЦ са ин фра цр ве ним са мо на -
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ДРУШТВО И ОДБРАНА

Одбрана у светлу актуелног тренутка

ШТИТ СРБИЈЕ СВЕ ЈАЧИ
Војна неутралност земље подразумева велике обавезе у области одбрамбених 

припрема војске и друштва, што значи опредељење за одговарајућу војну стратегију и
доктрину, производњу и набавку савременог оружја и опреме, захтевну обуку 

и развијену одбрамбену индустрију 

ПИШЕ ЗВОНИМИР ПЕШИЋ

Кинески противавионски
систем средњег домета ФК-3,
који је представљен нашој
јавности, највећи је корак у
стварању одбрамбеног
кишобрана за небо над
Србијом. То је најважнија
карика у ланцу одбране која
нам је деценијама
недостајала. Ракете из тог
система могу да погоде
циљеве од 50 метара до 27
километара по висини и до
100 километара по дужини

Војници данас располажу веома савременом опремом



во ђе њем. Мо дер ни зо ва ни ра дар М-85
,,Жи ра фа“ пред ста вља глав ни ин те гра тор
тог ар ти ље риј ско-ра кет ног ПВО си сте ма
крат ког до ме та. То оруж је на ше од бра не је
опре мље но ла ким пре но сним си сте мом
„Стре ла-2М“ и „Игла-Ши ло“, а у дру гој ва -
ри јан ти на де лу плат фор ми во зи ла би ће
ин те гри са не ра ке те „ми страл 3” фран цу -
ске про из вод ње, ко је су већ на ба вље не.

Си стем Па сарс - 16 на ро чи то је ефи ка -
сан у оба ра њу бес пи лот них ле те ли ца и кр -
ста ре ћих ра ке та. Од брам бе на ин ду стри ја
Ср би је ус пе ла је да на пра ви пр вих 19 си -
сте ма, а до кра ја го ди не тре ба да их бу де
40. Бо фор со ви то по ви ка ли бра 40 ми ли -
ме та ра ко ри сти те се и у про ти во клоп ној и
у про тив пе ша диј ској бор би. 

Сле де ћи ко рак у сна же њу на ше ПВО од -
бра не пред ста вља на бав ка са вре ме ног
хи брид ног си сте ма Пан цир-С1. Он об је ди -
њу је ра ке те зе мља-ва здух, два то па ка ли -
бра 30 mm, осма трач ки и ни шан ски ра дар
као и елек тро оп тич ки блок за над зор и
упра вља ње паљ бом. До мет Пан ци ра-С1
по ду жи ни је 20, а по ви си ни 15 ки ло ме та -
ра.

Ки не ски про тив а ви он ски си стем сред -
њег до ме та ФК-3 ко ји је пред ста вљен на -
шој јав но сти нај ве ћи је ко рак у ства ра њу
од брам бе ног ки шо бра на за не бо над Ср -
би јом. То је нај ва жни ја ка ри ка у лан цу од -
бра не ко ја нам је де це ни ја ма не до ста ја ла.
Ра ке те из тог си сте ма мо гу да по го де ци -
ље ве од 50 ме та ра до 27 ки ло ме та ра по
ви си ни и до 100 ки ло ме та ра по ду жи ни.
За ни мљи во је да ра дар ко ји при па да овом
си сте му има до мет од чак 240 ки ло ме та ра
и да мо же у ва зду шном про сто ру исто вре -
ме но да пра ти чак 400 ци ље ва и при пре -
ми за га ђа ње њих 100. ,,Ти ме ће ва зду шни
про стор Ср би је у ми ру би ти пот пу но обез -
бе ђен“, ре као је на чел ник Ге не рал шта ба
ВС ге не рал Ми лан Мој си ло вић.

До на бав ке си сте ма ФК-3 на ша ПВО мо -
гла је да исто вре ме но ни ша ни 15 ци ље ва
у ва зду ху, а са да чак 90, а ка да бу де ком -
пле ти ран си стем – и ви ше сто ти на.

Оче ку је се да у до глед но вре ме РВ и
ПВО бу де на о ру жа но еска дри лом (12 до
14 апа ра та) но вих ви ше на мен ских ави о на,
чи ме ће зна чај но оја ча ти од брам бе не мо -
гућ но сти Вој ске Ср би је. У по след њих не -
ко ли ко го ди на на ба вље но је два де се так
хе ли коп те ра, ме ђу ко ји ма и они ти па МИ-
35М ко ји су због ве ли ке ва тре не мо ћи и
сна жног окло па на зва ни ,,ле те ћи тен ко ви“.

На бав ком хе ли коп те ра Х-145, МИ-8 и МИ-
17 ви ше стру ко су по ве ћа не ма не вар ске и
тран спорт не мо гућ но сти РВ и ПВО.

Основ на на ме на хе ли коп те ра Ми-35М је
из во ђе ње бор бе них деј ста ва по ци ље ви -
ма на зе мљи, у окви ру ва зду хо плов не ва -
тре не по др шке сна га ма Коп не не вој ске, тј.
про ти во клоп на бор ба и уни ште ње не при -
ја те ље ве жи ве си ле. У по моћ ној на ме ни,
хе ли коп тер мо же из во ди ти деј ства и по ци -
ље ви ма у ва зду шном про сто ру, вр ши ти
ва зду шни тран спорт људ ства и те ре та, из -
ви ђач ке и па трол не за дат ке, као и де сан -
ти ра ње ти мо ва.

Овај ви ше на мен ски бор бе ни хе ли коп тер
по се ду је за шти ту од деј ста ва пе ша диј ског
на о ру жа ња и опре мљен је са вре ме ним
уре ђа ји ма за на ви га ци ју, ди ги тал ним по ка -
зи ва чи ма, елек трон ским ин ди ка то ри ма и
осма трач ко-ни шан ским си сте мом.

Вој ска Ср би је рас по ла же и бес пи лот ним
ле те ли ца ма ти па ,,Пе газ“ ко је но се про јек -
ти ле за уни шта ва ње тен ко ва и окло пље -
них во зи ла. У ра то ви ма во ђе ним у по след -
њих не ко ли ко го ди на ве о ма мно го су упо -
тре бља ва не бес пи лот не ле те ли це као
плат фор ме за ве о ма ра зор не про јек ти ле.
Део тих си сте ма опре мљен је за из ви ђа -
ње не при ја тељ ских по ло жа ја.

МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈА 
КОП НЕ НИХ СНА ГА
Ка да је 1999. го ди не на пад ну та Ср би ја

(СРЈ), НА ТО се ни је усу дио да у ин ва зи ју
кре не коп не ним пу тем. Ге не ра ли НА ТО-а

су зна ли шта мо же да их сна ђе, па се ни су
од лу чи ли за та кав сце на рио. До ду ше по -
ку ша ли су да за про бој на ше од бра не ан -
га жу ју шип тар ско-те ро ри стич ке сна ге у ко -
ји ма је би ло и спе ци ја ла ца НА ТО-а, али
од бра на у пре де лу ка ра у ле ,,Ко ша ре“ и у
ре јо ну пла ни не Па штрик ни је по пу сти ла.
Пред у зе та је од суд на од бра на. 

Коп не на вој ска да нас рас по ла же од ре -
ђе ним бро јем тен ко ва ко ји има ју оклоп ну
за шти ту. Оче ку је се да и оста лим оклоп -
ним ори ја ши ма бу де угра ђе на та вр ста за -
шти те, чи ме ће би ти от пор ни ји на деј ства
мо гу ћег не при ја те ља. 

У ар ти ље ри ји се уво де са мо ход на ар ти -
ље риј ска ору ђа НО РА Б-52 М15 ка ли бра
и 155 мм, чи ји је до мет чак до 41 ки ло ме -
тар. Реч је о ха у би ца ма ко је ка да ис па ле
про јек ти ле бр зо про ме не ло ка ци ју, ка ко не
би би ле ме те не при ја те ље вог кон тра ба ти -
ра ња. Но вим тех но ло шким и так тич ким ре -
ше њи ма зна чај но је по ве ћа на по кре тљи -
вост те вр сте ар ти ље риј ских ору ђа.

Ди ги тал ни ви ше цев ни ба цач ра ке та та -
ко ђе је по ве ћао ва тре не мо гућ но сти Коп -
не не вој ске јер ра зор ним зр ни ма га ђа ци -
ље ве до 40 ки ло ме та ра да љи не по прин -
ци пу спр же не зе мље. У то ку је фи на ли за -
ци ја раз во ја  ви ше цев ног мо ду лар ног са -
мо ход ног лан се ра ,,Там на ва“ ка ли ба ра
122 и 262 мм ко ји до ле ће до 70 ки ло ме та -
ра уда ље них ме та. 

У је ди ни це Вој ске Ср би је не дав но је сти -
гао и је дан од нај моћ ни јих про ти во клоп них
си сте ма ,,Кор нет“ ко ји по га ђа тен ко ве чак
са се дам до де сет ки ло ме та ра уда ље но -
сти. 

Уво ђе њем у на о ру жа ње бор бе ног
оклоп ног во зи ла ,,Ла зар 3“ и ,,Ми лош“ 4 x
4 пе ша ди ја у зна чај ној ме ри, за од ре ђе не
за дат ке, до би ја оклоп ну за шти ту. 

Са вре ме ним сред стви ма за из ви ђа ње
ви ше стру ко су по бољ ша не мо гућ но сти за
от кри ва ње по ло жа ја не при ја те ља на да -
љи ну. При то ме се ко ри сте из у зет но моћ -
на оп то е лек трон ска сред ства.

Не дав но је на по ли го ну ,,Па су љан ске
ли ва де“ ор га ни зо ва но га ђа ње у ноћ ним
усло ви ма ко је је про те кло у скла ду са оче -
ки ва њи ма, то јест по твр ђе не су ви со ке мо -
гућ но сти за отва ра ње ва тре и по га ђа ње
ци ље ва у ноћ ним усло ви ма.

Од брам бе на ин ду стри ја Ср би је ових ме -
се ци за вр ша ва пе то го ди шњи ци клус овла -
да ва ња про из вод њом и опре ма ња је ди ни -
ца ВС са вре ме ним на о ру жа њем и вој ном
опре мом. Не ка да је на мен ска ин ду стри ја
обез бе ђи ва ла 85 од сто свих по тре ба за
на о ру жа њем и вој ном опре мом. У вре ме
СФРЈ вој на ин ду стри ја је из во зи ла сред -
ства на о ру жа ња и вој не опре ме и ин же ње -
ринг на ни воу од око две ми ли јар де до ла -
ра на го ди шњем ни воу. Ква ли тет на ших
про из во да опро бан је у ви ше де се ти на зе -
ма ља све та.

С об зи ром на све ве ће ри зи ке, иза зо ве
и прет ње, Вој ска Ср би је убр за но мо дер ни -
зу је на о ру жа ње и вој ну опре му, а обу ка
вој ни ка и ста ре ши на при ла го ђа ва се стро -
гим кри те ри ју ми ма за во ђе ње ору жа не
бор бе у нај сло же ни јим усло ви ма. За на -
бав ку но вих бор бе них си сте ма би ће обез -
бе ђе на по треб на сред ства. Уко ли ко уско -
ро бу де од мр зну то слу же ње ре дов ног вој -
ног ро ка за све мла ди ће, по пу на рат них је -
ди ни ца мо ћи ће да се под мла ди. Штит Ср -
би је по ста је све ја чи.

Из вор: Пе чат
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ДРУШТВО И ОДБРАНА

У јединицама Војске Србије
недавно је стигао један од
најмоћнијих противоклопних
система ,,Корнет“, који
погађа тенкове чак са седам
до десет километара
удаљености. Увођењем у
наоружање борбеног
оклопног возила ,,Лазар“ и
,,Милош“ 4 x 4, пешадија у
значајној мери, за одређене
задатке, добија оклопну
заштиту

Пилоти на хеликоптерима МИ-35 показали су врхунска умећа



ту ра ћу те по во дом хр ват ско-цр но гор ских ој -
ка ња око бро да. Оп ште je по зна то да je шан -
са про пу ште на 2006. да се не што учи ни у
сво ју ко рист, кад су дво ји ца слу чај них ге не -
ра ла с вр ха му тант др жа ве СЦГ (Јо кић и По -
нош) ка ба да хиј ски из ја ви ли да су се они
мир но до го во ри ли око по де ле по крет не вој -
не имо ви не, за шта ни су има ли ни сло во ов-
ла шће ња за та кав чин, ис по ста ви ло се - са -
мо вољ ног, ан ти др жав ног и прав но-кри ми -
нал ног ка рак те ра. От при ли ке да су уз ло зу
и ка фу је дан дру го ме ис по кла ња ли фре га -
те, под мор ни це, ра ке те, тор пе да и сл., баш
као да су им тет ке и стри не то оста ви ле у
на сле ђе.

Аутор ових ре до ва је с је се ни 2006. Био у
ти му Фо ру ма за де мо кра ти ју и без бед ност
(ФДБ) где смо струч ном ме то до ло ги јом из -
ра чу на ли да je у мо мен ту раз два ја ња „два
ока у гла ви“ са мо у ефек ти ва ма Рат не мор -
на ри це би ло 100 ми ли о на до ла ра, a Та дић
и Ко шту ни ца су до зво ли ли јед ном ма ло лет -
ном ге не ра лу да од лу чи шта с том грд ном
имо ви ном.

По ку шај ФДБ-а и ње го вог чел ни ка ге не -
ра ла Ни но сла ва Кр сти ћа да тим ела бо ра -
том упа ли цр ве ну лам пи цу у вла ди ра ди
фор ми ра ња ме шо ви те ко ми си је с вла дом
ЦГ ко ја би раз мо три ла чвр сто уте ме ље не
те зе из ела бо ра та ни је ус пео јер je ге не рал
за у ста вљен на пра гу ка би не та пре ми је ра
Bo je. Да се раз у ме мо, ни су Ср би ји би ле по -
треб не ни под мор ни це ни ка пи тал ни рат ни
бро до ви већ je тре ба ло сло жи ти од го ва ра -
ју ћи ме ђу др жав ни про то кол о ве ри фи ка ци ји
но во на ста лог ста ња или о по кло ну, итд. a
све ра ди чи стих ра чу на и ду ге љу ба ви, ко ја
на жа лост бес тра га не ста де.

И да по том Ср би ја, из мор на рич ког из о -
би ља, узме са мо, ,,Ја дран“, про це њен на
осам ми ли о на до ла ра, пa кур сом пред Срп -
ску ку ћу на Кр фу. Ан ке ри са ти га за оба лу где
би по ча сна по са да од не ко ли ко офи ци ра,
под о фи ци ра и мор на ра бо ље про мо ви са ла
срп ску исто ри ју и тра ди ци ју од свих оних,

Милан Комар*

Д
е це ни ју и пo, с вре ме на на вре ме a no
си сте му то пло-хлад но, Хр ват ска „да -
ви“ Цр ну Го ру зах те вом да им вра те је -

дре њак ,Ја дран“ „укра ден“ 1991. на ко ји, ка -
ко на во де, са мо они по ла жу пра во кључ ним
ар гу мен том да му je ба за био Сплит (лу ка
„Ло ра“) до те лом не ‘91, na je и 2021. ис пра -
ће на ди пло мат ско-ва пи ју ћим то но ви ма за
ко нач ни за вр ше так тог компшјског до мун ђа -
ва ња.

Та нак je то ар гу мент или, бо ље ре ћи, ни -
ка кав ако се зна исто ри јат бро да од ње го вог
упло вље ња у Ти ват 16. ју ла 1933. из Не мач -
ке где je из гра ђен. Мо же ли за тон ја чим ар -
гу мен том Ти ват оспо ри ти хр ват ски зах тев
по зи вом на пр ву ,,Ја дра но ву“ лу ку, или исто -
риј ским под ви зи ма сво јих по мор ских ка пе -
та на не у тра ли са ти, бар у овој при мор ској
са ги, по зи ве хр ват ске стра не на, ка ко не ки
ре ко ше, нар ци со ид ност сво је по мор ске про -
шло сти.

Не по сред но пред оса мо ста ље ње Цр не
Гope, на не ком дер не ку Ме си ћа и Ву ја но ви -
ћа у Ко на вли ма са оп ште но je да je те ма ,,Ја -
дра на“ ста вље на у ста тус ак ту ел но сти пр ве
вр сте, да би по том Ву ја но вић ре те ри рао у
обе ћа њу док je Ме сић уз са слу же ње не ко -
ли ко мор на рич ких ча сни ка тај су срет ока -
рак те ри сао као пр ви ко рак до бре во ље да
им Цр но гор ци пре да ју брод. A кад ј е су гра -
дан Под го ри ца упла ти ла 385.000 евра Хр -
ват ској на име од ште те за не ка по кла на го -
ве да (то ком ра та) на фар ми у Гру да ма,
Сплит je та ко ре ћи по чео да сла ви вра ћа ње
је дре ња ка.

Ви јао je .Ја дран“ на сво јим јар бо ли ма то -
ком де вет де це ни ја сво је исто ри је за ста ве
шест зе ма ља: Кра ље ви не Ју го сла ви је, Ита -
ли је, Не мач ке, СФРЈ, СРЈ/СЦГ и Цр не Го ре,
али ни кад Хр ват ске, пa и овај угао гле да ња
ни ма ло „не на ви ја во ду на њи хо ву во де ни -
цу“. Kao ни на цр но гор ску ко ја je су тра дан
пo ре фе рен ду му на нај ви ши јар бол ис та кла
нај ве ћу за ста ву икад на ика квом бро ду на
све ту - без ијед ног упи та чи ји je ствар но тај
брод. A да би се у ме ђу др жав ном, ко ба ја ги
ку су ра њу, 2006. ви де ло (од лу чи ло) шта je
чи је - фа лио je, ни кад до не ти, за хон о по -
крет ној вој ној имо ви ни др жав не за јед ни це
СЦГ.

Има ли.у, ско ро пa иде ал ном, за гр ља ју
ше фо ва др жа ва Цр не Го ре и Хр ват ске, у
том, ка ко обе стра не ка жу, је ди ном ком шиј -
ском спо ру по тре бе да се укљу чу је тре ћа
стра на? Не ма - a тре ба ло би и те ка ко да се
уме ша и да ар гу мен том над ар гу мен ти ма
ре ши све не ја сно ће. Са мо јед но пи та ње -
чи јим нов цем je ку пљен тај брод - мо ра ло
би трај но да ућут ка и ак ту ел ног „вла сни ка“
бро да и ње го вог се вер ног пре тен ден та на
исти.

Фи нан сиј ски ске нер за 1933. ка же (по да -
ци A. Мла кар и Б. Ан тић) да je брод ко штао
8.407.030 ди на ра (622.743 дојч ма ра ка), да
je Ср би ја за рат ну од ште ту у Пр вом свет -
ском ра ту до би је ну од не при ја те ља да ла 86
од сто, a Ја дран ска стра жа (JC) као по мор -
ска ор га ни за ци ја ју го сло вен ског ка рак те ра
je при ку пи ла пре о ста лих 14 од сто нов ца. У
струк ту ри до на ци ја JC нај ви ше су да ли Са -
ра је во, Зре ња нин, Бе о град, Но ви Сад, Ско -
пље, Кар ло вац, Ма ри бор, итд. За ни мљи -
вост пр ве вр сте je сва ка ко да je При шти на
да ла ви ше нов ца од Спли та.

Ср би ја и ње на вој но ди пло мат ска гар ни -

та да жу то окре че них екс перт ских кр ста ре -
ња no Оха ју, На пу љу или Бри се лу, не ми ло -
срд но ар че ћи до сто јан ство и ауто ри тет срп -
ске вој ске.

По том je Та дић, да ко ли ко-то ли ко спа си
углед свог ме зим ца „жу тог“ ге не ра ла, по жу -
рио да с Ву ја но ви ћем пот пи ше не ки про то -
кол пo ко јем би сту ден ти на ше Вој не ака де -
ми је мо гли да ко ри сте Ја дран“ за сво је по -
тре бе. Ко ли ко je то би ла иде ја крат ке па ме -
ти и срп ске збр за но сти осве до чи ли смо се у
не ко ли ко на ред них го ди на.

Објек тив но гле да но, сем фи не сли ке за
ту ри сте на ти ват ским Пи на ма, брод и не
слу жи ви ше ни че му - по не ки кок тел, мод на
ре ви ја или свад ба - али не ма пи то ма ца ни
сту де на та, не ма ком плет не по са де, не ма
одр жа ва ња - али у тој не ма шти ни на ђо ше
им ис тра жни ор га ни ко ка ин ми ли он ске
вред но сти у ка би на ма. И за то je ваљ да, ако
има сра мо те и мор на рич ке ча сти, скло њен
у Бар да ле ко од очи ју ши ре јав но сти, ево го -
ди на и ви ше.

За то де цем бар ско под се ћа ње За гре ба
упу ће но Под го ри ци о „вра ћа њу“ бро да де -
лу је уми ве но у ди пло мат ском сми слу и ни -
ма ло на лик на онај, пре не ко ли ко го ди на
ода слан си ле џиј ски зах тев упу ћен вла ди
Мал те да не до зво ли упло вље ње бро да у
њи хо ве лу ке, или ста вља ња ул ти ма ту ма да
Цр на Го ра не ће ви де ти Европ ску уни ју док
не пре да брод Хр ват ској.

Да на кра ју до дам да ни кад ни ми љу ни -
сам пло вио овим бро дом, јер смо као под -
мор ни ча ри при па да ли оној гру бљој ствар -
но сти Рат не мор на ри це, за раз ли ку од са -
лон ске фи но ће на „Га ле бу“, Ја дра ну“ и ,,Ја -
дран ци“ (Ти то ва јах та).

Али да не бу дем по гре шно схва ћен, по -
што не ма мо мо ре и не пло ви мо ви ше, ова
те ма je ши ра и пo мор на рич ким и пo др жав -
ним аспек ти ма, од мо јих под мор нич ких
успо ме на.

*Пу ков ник PM у пен зи ји, под мор ни чар
Извор: Политика
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Како нам је измакао школски брод

КУДА ПЛОВИ 
ЈЕДРЕЊАК ,,ЈАДРАН“

На јарболима ‘Јадрана’ током девет деценија његове историје
вијориле су се заставе шест земаља: Краљевине Југославије, Ита-
лије, Немачке, СФРЈ, СРЈ/СЦГ и Црне Горе, али никад Хрватске,
пa и овај угао гледања нимало ‘не навија воду на њихову водени-

цу’. Kao ни на црногорску која је сутрадан пo референдуму на
највиши јарбол истакла највећу заставу икад на икаквом броду на

свету - без иједног упита чији je стварно тај брод

ПОГЛЕДИ



Г
ло бал ни. шам пи он сре ће пo пе ти
пут уза стоп но je не ве ли ка на ци ја
са се ве ра Евро пе - Фин ска. Њу у

сто пу пра те нор диј ски су се ди: Дан ска,
Нор ве шка, Швед ска и Исланд, a у дру -
штву пр вих де сет на та бе ли нај срећ -
ни јих у ово го ди шњем гло бал ном ис -
тра жи ва њу о за до вољ ству жи во том су
и Швај цар ска, Хо лан ди ја, Лук сем бург,
Изра ел и Но ви Зе ланд.

Ово je би ло де се то ис тра жи ва ње те
вр сте ко је се, на ини ци ја ти ву Бу та на,
ма ле под хи ма лај ске кра ље ви не, a под
по кро ви тељ ством Ује ди ње них на ци ја
и уз са рад њу Га лу па, ре но ми ра не
мул ти на ци о нал не ком па ни је за ис тра -
жи ва ње јав ног мње ња, спро во ди од
2012. Ово je, уз то, би ла и дру га го ди -
на у ко јој je ме ре ње оба вље но у сен -
ци гло бал не здрав стве не кри зе иза -
зва не ви ру сом ко вид 19, али нај но ви -
је ран ги ра ње не укљу чу је стра хо ва ња
ко ја je до нео рат у Укра ји ни по што су
све ан ке те у ви ше од 150 зе ма ља оба -
вље не пpe по чет ка овог су ко ба.

Оно што се у ово го ди шњим ис тра -
жи ва њи ма, у ко ји ма je кон так ти ра но
ви ше од 350.000 љу ди, по ка за ло као
нео че ки ва на али ле па вест у те шким
вре ме ни ма, је сте уочен по раст со ли -
дар но сти, до бро чин ста ва и ху ма но -
сти. To се ви ди пo по ве ћа ним до на ци -
ја ма до бро твор ним ор га ни за ци ја ма,
пo по ра сту по је ди нач них слу ча је ва по -
ма га ња не по зна тим љу ди ма и ма сов -
ни јем ху ма ни тар ном во лон ти ра њу у
свим де ло ви ма све та. Гло бал ни про -
сек ових ак тив но сти по ве ћан je чак за
25 од сто у по ре ђе њу са пе ри о дом пpe
пан де ми је.

Аме ри ка ци тек ше сна е сти
Ин декс сре ће се ина че из ра чу на ва

пo сло же ној фор му ли ко ја, по ред су -
бјек тив ног осе ћа ња за до вољ ства жи -
во том, у об зир узи ма и оче ки ва ни жи -
вот ни век, БДП пo ста нов ни ку, ин сти -
ту ци је со ци јал не по др шке и по ли тич -
ке сло бо де. У ово го ди шњем ран ги ра -
њу, као и у они ма из прет ход них го ди -
на, зе мља ко је се ина че сма тра нај -
про спе ри тет ни јом и нај сло бод ни јом -
САД - за у зе ла je тек 16. ме сто, док je
во де ћа европ ска си ла, Не мач ка, на
че тр на е стом.

Шта je фор му ла сре ће пе то стру ког
шам пи о на, Фин ске? Нај кра ћи од го вор
на ово пи та ње гла си„да je до бро ор га -
ни зо ва но оно што je основ но“.

Под тим се под ра зу ме ва да je др -
жав ни обра зов ни си стем бес пла тан и
да je ме ђу нај бо љи ма на све ту, упр кос
то ме што се ђа ци рет ко ис пи ту ју a на -

став ни ци ла ба во кон тро ли шу. Сту ди -
ра ње je та ко ђе бес плат но.

На ци о нал ни здрав стве ни си стем je
све о бу хва тан и ефи ка сан, што по ка -
зу је и чи ње ни ца да je Фин ска би ла ме -
ђу зе мља ма нај ма ње по го ђе ним пан -
де ми јом: гра ђа ни су има ли по ве ре ња
у др жа ву и ди сци пли но ва но по што ва -
ли на мет ну те им ре стрик ци је.

Дру штве ном скла ду ве ро ват но до -
при но си и ет нич ка хо мо ге ност (92 од -
сто од 5,5 ми ли о на ста нов ни ка су
Фин ци, 90 од сто су хри шћа ни), по ли -
ти ка им ни је нај ва жни ја ствар на све -
ту, по ли ти ча ри ослу шку ју рас по ло же -
ње гра ђа на, из ме ђу оста лог и због од -
су ства дра стич них со ци јал них раз ли -
ка и еко ном ских не јед на ко сти...

Ка ко са ми Фин ци до жи вља ва ју то
што их про гла ша ва ју нај срећ ни јом на -
ци јом? Је дан од ци нич них од го во ра
гла си да су „про фе си о нал ци у очу ва -
њу сво је сре ће као ве ли ке тај не“. У во -
де ћим та мо шњим но ви на ма вест да
су пo пе ти пут про гла ше ни за нај срећ -
ни ју на ци ју об ја вље на je тек на 19.
стра ни.

Фин ци су та ко ђе на вик ну ти да гле -
да ју сво ја по сла, пa je то ком пан де ми -
је у оп ти ца ју био виц у ко ме су сe, по -
сле про пи си ва ња фи зич ке дис тан це
од два ме тра, пи та ли за што je сма ње -
на она пре пан де миј ска од че ти ри ме -
тра. Да ни су баш дру же љу би ви, по -
твр ђу је и ло кал ни сте ре о тип да ако им
се на ули ци на сме ши не ко не по знат,
он je нај ве ро ват ни је пи јан, стра нац
или ма ло „увр нут“.

Успон на ше зе мље
Део об ја шње ња за што су Фин ци за -

до вољ ни сво јим жи во том је сте и то
што има ју ре а ли стич ка оче ки ва ња,
што зна чи да се би не по ста вља ју не -
до сти жне ци ље ве.

Да ме ђу тим ни у зва нич но нај срећ -
ни јој зе мљи ни је све мед и мле ко, по -
ка зу је успон де сног на ци о на ли зма
(што je тренд у це лој Евро пи), као и то
да je не за по сле ност ре ла тив но ви со -
ка: 8,1 од сто, што je ви ше од про се ка
ЕУ ко ји je 7,5 про це на та. Исто вре ме -
но, Фин ској не до ста ју по је ди ни про фи -
ли рад ни ка, пpe све га они из ин фор -
ма тич ких тех но ло ги ја, ко ји ма су ши -
ром отво ре на вра та, али кроз ко ја они
не про ла зе јер су до бро до шли и дру -
где.

Фин ска je та ко ђе дру штво ко је убр -
за но ста ри: да нас je, по сле Ја па на,
дру го no ви си ни про цен та се ни о ра -
ста ри јих од 65 го ди на - што по ста је
рас ту ће оп те ре ће ње и за та мо шњи
пен зиј ски си стем, у че му ти ту ла шам -
пи о на сре ће ни је од по мо ћи.

Ha ранг-ли сти на ци о нал не сре ће
Ср би ја je ове го ди на на 43. ме сту (про -
шле го ди не je би ла 42). Од бив ших ре -
пу бли ка СФРЈ од нас je срећ ни ја са мо
Сло ве ни ја (на 22. ме сту), док смо бо -
ље по зи ци о ни ра ни од Хр ват ске (47),
БиХ (67), Цр не Го ре (75) и Се вер не
Ма ке до ни је (89). По ме ну ти смо и као
зе мља ко ја je у по след њих де сет го ди -
на, са Бу гар ском и Ру му ни јом, има ла
нај ве ћи успон у са мо про це ње ном ква -
ли те ту жи во та.                      М. Бе кин

Извор: Глас осигураника

СВЕТ

Нoвo глобално истраживање о задовољству животом

ФИНЦИ 
ПO ПЕТИ ПУТ ШАМПИОНИ СРЕЋЕ

Добра вест у тешким временима: више je солидарности, доброчинстава и хуманости. Ha
ранг-листи националне среће Србија je ове година на 43. месту (прошле године je била 42).

Хел син ки да нас
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Н
ор мал но је да Ср би ја ја сно и не дво -
сми сле но ре а гу је на пр во са зна ње
да во де ће зе мље За па да при пре ма -

ју при јем тзв. Ко со ва у Са вет Евро пе (СЕ).
Све ак ци је и ко ра ци ко ји угро жа ва ју су ве -
ре ни тет и те ри то ри јал ни ин те гри тет зе -
мље не сме ју се ре ла ти ви зо ва ти ни ти ста -
вља ти у кон текст тр го ви не и еко ном ских
од но са. То ни су при ја тељ ске ак тив но сти
ни ти ко ра ци ка парт нер ству, по ве ре њу и
ин тер ак ци ја ма већ ого ље на ге о по ли ти ка
екс пан зи је и до ми на ци је на ра чун жи вот -
ног ин те ре са Ср би је. 

За пад тра жи на чин да за вр ши свој пр -
ља ви по сао за по чет 80-их го ди на про шлог
ве ка отво ре ном по др шком се па ра ти зму и
те ро ри зму, по сао ка жња ва ња, ко ма да ња
и сла бље ња срп ског на ро да као по ли тич -
ког фак то ра на Бал ка ну. На сто ја ња да се
кри ми нал ној тво ре ви ни про и за шло је из
те ро ри зма тзв. ОВК и агре си је НА ТО 1999.
обез бе ди ме ђу на род но-прав ни ста тус рав -
на су са хра њи ва њу оста та ка сва ког прав -
ног и без бед но сног по рет ка у Евро пи и
све ту. Ср би ја то не мо же да при хва ти и та -
кве ,,де мо крат ске вред но сти“ не де ли ни
са ким.

По ли ти ка си ле
Су о че ни са от по ри ма у нај ве ћем бро ју

свет ских фо ру ма и ор га ни за ци ја, они тра -
же на чин да то ура де та мо где не ће на и ћи
на про ти вље ње ве ћи не. За пад зна да је то
што ра ди за сно ва но на по ли ти ци си ле, па
ће по ку ша ти да из деј ству је уз што ма ње
про ти вље ња Ср би је. Са ње ним зна њем,
али да до бро во ди ра чу на ка ко ре а гу је на
оно што зах те ва ју они ко ји ма је под не ла
мол бу за при јем у ЕУ. 

За пад ће твр ди ти ка ко је при јем тзв. Ко -

со ва у СЕ у ин те ре су ми ра и ста бил но сти
и пре ва зи ла же њу за сто ја у ди ја ло гу, зна ју -
ћи да је Ср би ја за мир, ста бил ност, раз вој
и ди ја лог. Пред ста вља ће тај по тез као не -
што до бро, а у ства ри је до бро са мо за њи -
хо ву се бич ну ге о по ли ти ку екс пан зи је и до -
ми на ци је и њи хо ве ин те ре се и ци ље ве, а
не за ста бил ност Бал ка на. За пад на ста -
вља са по ку ша јем да учвр сти др жав ност
Ко со ва, уме сто да ис пра ви кар ди нал не ис-
то риј ске гре шке ко је је та кав пре се дан до -
нео. Кад бу де схва тио и при знао сво је гре -
шке, пре вас ход но гре шке во де ћих зе ма ља
Евро пе, мо же би ти ка сно.

Ср би ја не сме да че ка при јем Ко со ва у
СЕ јер би то, објек тив но, би ло при зи ва ње
по ли ти ке свр ше них чи но ва, већ да ја сно и
зва нич но, из ра зи сво је про ти вље ње ге сту
спон зо ра ко ји је све дру го осим при ја тељ -
ски и да из не се оби ље прав них, по ли тич -
ких и без бед но сних ар гу ме на та.

При јем тзв. Ко со ва у СЕ чи ји су глав ни
кри те ри ју ми по што ва ње људ ских и де мо -
крат ских пра ва а прин цип во до дел ни ца -
вла да ви на пра ва, био би још јед на кар ди -
нал на гре шка за пад но е вроп ске ци ви ли за -
ци је пре ма Ср би ји и срп ском на ро ду. И
Шол цу, Џон со ну и Ма кро ну, дру ге да не по -
ми ње мо, ве о ма је до бро по зна то да се
250.000 Ср ба и дру гих не ал ба на ца прет -
ња ма, тај ним ли ста ма и на дру ге кри ми -
нал не на чи не фак тич ки за бра њу је по вра -

так у њи хо ве до мо ве и на има ња ко ја по -
се ду ју на КиМ, При шти на на ста вља по ли -
ти ку ет нич ког чи шће ња, а на па ди на Ср бе
и њи хо ву имо ви ну су све ин тен зив ни ји.

То да ли При шти на по шту је или не по -
шту је тзв. Ва шинг тон ски или не ки дру ги
тзв. спо ра зум је из ве де но пи та ње. Ваљ да
смо до сад ап сол ви ра ли да је При шти на
са мо по ма га ло За па да, из лог ар се на ла
екс пан зи о ни стич ке ге о по ли ти ке во де ћих
чла ни ца НА ТО пре ма Ср би ји и Ср би ма на
Бал ка ну.

Ка кав је по ло жај пре о ста лих Ср ба на
КиМ, ка ква су њи хо ва пра ва, да ли су без -
бед ни они и њи хо ва имо ви на, ка кав је по -
ло жај СПЦ ње не  имо ви не, ка да ће се до -
зво ли ти сло бо дан и без бе дан по вра так
око 250.000 прог на них Ср ба и дру гих не -
ал ба на ца? Или, ка да тре ба да се оства ри
ге о по ли тич ки ин те рес за пад них си ла - ни -
шта од то га ни је бит но? Да ли се Са вет Ев-
ро пе и ње го ве чла ни це спре ма ју за нај гру -
бљу су спен зи ју сво јих осни вач ких кри те -
ри ју ма док тзв. Ко со во не при ме у сво је ре -
до ве!?

Зло чи ни За па да
Не мач ки кан це лар Шолц и дру ги са За -

па да ко ји ло би ра ју за при јем При шти не у
СЕ мо ра ју зна ти да су се на ме ри ли да на -
пра ве још је дан опа сан пре се дан при је -
мом иле гал не не др жа ве у ор га ни за ци ју
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Поводом Кандидатуре Приштине за чланство 
у Савету Европе

НОВИ АТАК НА ПРАВО И ПРАВДУ
Запад ће тврдити како је пријем тзв. Косова у СЕ у интересу мира и стабилности и 

превазилажењу застоја у дијалогу, знајући да је Србија за мир, стабилност, развој и
дијалог. Представљаће тај потез као нешто добро, а у ствари је добро само за њихову
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стабилност Балкана. Запад наставља са покушајем да учврсти државност Косова,

уместо да исправи кардиналне историјске грешке које је такав преседан донео.
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др жа ва, да кр ше основ не прин ци пе По ве -
ље УН, за вр шног до ку мен та ОЕБС из Хел -
син ки ја и Ре зо лу ци ју Са ве та без бед но сти
УН 1244 и да отво ре но ра де про тив ви тал -
них ин те ре са Ср би је ра ди сво јих ге о стра -
те шких ин те ре са екс пан зи је и до ми на ци је.
Ако им Ср би ја то ја сно не ка же, он да се
по ста вља пи та ње са мих осно ва ње них од -
но са са тим зе мља ма. Ако је ма ња и сла -
би је раз ви је на, она ни је са огра ни че ним
су ве ре ни те том, по слов ном спо соб но шћу
или без до сто јан ства! (део об ја вљен у
,,Франк фурт ским ве сти ма“, 12. ма ја 2022).

Они су фи нан си ра ли, на о ру жа ва ли и
об у ча ва ли те ро ри сте на Ко со ву и Ме то хи -
ји. Да нас то исто ра де са тзв. Ро су и без -
бед но сним сна га ма тзв. Ко со ва.

На ма су на ме та ли изо ла ци ју и санк ци је
са дво стру ким зи до ви ма - уну тра шњим и
спољ ним.

Кр ши ли су ме ђу на род но пра во, наш
прав ни и устав ни си стем. Го ди не 1999. из -
вр ши ли су зло чин агре си је уби ја ју ћи чак
де цу. Ипак, не сма тра ју да је то био рат и
то пр ви на европ ском тлу по сле Дру гог
свет ског ра та. Уоп ште узев, они сво је ра -
то ве не при зна ју за ра то ве, за њих је то ре -

гу лар ни вид по ма га ња и до бро чин ства у
ши ре њу де мо кра ти је, људ ских пра ва, бо -
љег жи во та, ци ви ли за ци је.

При зна ли су кри ми нал ну се це си ју на ше
По кра ји не 2008. кр ше По ве љу УН, ре зо лу -
ци ју СБ 1244, Ку ма нов ски и Деј тон ско-па -
ри ски спо ра зум, Ба дин те ро ве прин ци пе,
Бри сел ске спо ра зу ме, Ва шинг тон ски спо -
ра зум, спре чи ли су Ку ти ље ров план...
Сва ко од њих та мо, има по не ко ли ко спе -
ци јал них иза сла ни ка за нас, ов де. Та ко
они ис ка зу ју по што ва ње др жа ва ко је су по -
што ва ња до стој не. Пра те нас, еду ку ју, по -
сма тра ју, лу стри ра ју, оце њу ју, охра бру ју,
из ве шта ва ју, до ни ра ју, обе ћа ва ју шар га ре -
пе и бе не фи те, ну де ле ко ве про тив пре но -
си ла ца ,,ма лиг них бо ле сти“. А ми - не ра -
зум ни, не ре ал ни, не за хвал ни, у ми то ви ма,
за гли бље ни у про шлост - не пре кид но о
агре си ји, уби је ни ма, оси ро ма ше ном ура -
ни ју му, не прав ди, на кна ди рат не ште те,
рав но прав но сти, не у трал но сти, не ме ша -
њу, пра ву и исти ни ко ји не по сто је (за нас),
ни ка ко да схва ти мо да је за нас је ди ни кри -
те ри јум рав на ња и свр ста ва ња  њи хо ва
пер цеп ци ја о ствар но сти, а не са ма ствар -
ност као та ква. Уства ри, не по сто ји исти на

из ван њи хо ве пред ста ве о  исти ни за нас.
У СБ УН су оп ту жи ли срп ски на род за ге -

но цид, али је је дан од пре но си ла ца ,,ма -
лиг них бо ле сти“ спре чио из ри ца ње пре су -
де. Ли це ме ри су, во де по ли ти ку дво стру -
ких стан дар да, не по шту ју ни пот пи са но,
ка мо ли обе ћа ња. При ви ле ги ја моћ них,
шта се ту мо же. Ме ња ју вре ме сво јих са -
ми та да би нај пре ви де ли да ли ће Ср би ја
у Ге не рал ној Скуп шти ни УН гла са ти за
осу ду Ру си је (за и ста, ни смо на ви кли на то -
ли ки сте пен по што ва ња и по ве ре ња!),
ума ло да нам за тво ре до ток наф те Ја -
дран ским наф то во дом, што би, ка ко не ке
но ви не ре ко ше, би ло рав но ну кле ар ној
бом би. Га ран то ва ше да на Се ве ру не ће
би ти ду гих це ви, а оне се одо ма ћи ле, сва -
ко днев но та мо шећ ка ју „Ха ме ри ма“. Ни -
шта их не ин те ре су је осим не за ви сно сти
Ко со ва.

Веч ност ин те ре са
При ча се, ка да би не ко овла шћен пот пи -

сао од ри ца ње Ср би је од Ко со ва и Ме то хи -
је, и то не из ри чи то, већ ин ди рект но, при -
ста ја њем на при јем Ко со ва у не ке ме ђу на -
род не ор га ни за ци је, на при мер, да би до -
био Но бе ло ву на гра ду, а да би Ср би ја мо -
гла да бу де про гла ше на за јед ног од ли де -
ра европ ске де мо кра ти је. „Цео За пад тра -
жи од Ср би је да иде бр зо ка при зна њу не -
за ви сно сти Ко со ва“ (осим, ве ро ват но,
Шпа ни је, Грч ке, Ру му ни је, Ки пра, Сло вач -
ке, али ко њих пи та, де мо кра ти ја је то!).

Они не по шту ју прав ду, исти ну ни ме ђу -
на род но пра во, већ са мо сво је ин те ре се,
бар та ко нам се по ру чу је пре ко но ви на.
Оста је нам не до ре че на по ру ка, да се због
то га и не вре ди по зи ва ти на чи ње ни це,
пра во и на шу исти ну. Њи ма се, на при мер,
не сви ђа ре зо лу ци ја СБ УН 1244, ко ју су
нам они на мет ну ли 10. ју на 1999. А на шта
се уоп ште, у том слу ча ју по зва ти? Ве ро -
ват но је нај бо ље – на де мо кра ти ју – слу -
ша ња, раз у ме ва ња и из вр ша ва ња. Они су
моћ ни и не па да им на па мет да по вла че
при зна ње. У ре ду, то ни је спор но, док је
реч о мо ћи то је та ко. Ипак, ка ко та по ру ка
по ма же Ср би ји – да се, уз све сла бо сти
ар гу ме на та пра ва, исти не и чи ње ни ца, бо -
ље, ја сни је и кре а тив ни је, бра ни, или да
бо ље слу ша, из вр ша ва све о ро ко ви ма и
још гла сни је ис ти че да се још  на све ту, по -
себ но За пад ном, ни је ро дио тај ко ји Ср би -
ји мо же би ло шта да на мет не! Они су увек
на дру гој, осим на стра ни це ло ви те Ср би -
је. Мо жда су у пра ву кад се де це ни ја ма др -
же де ви зе - што ма ња Ср би ја то ви ше де -
мо кра ти је и бо љег жи во та. Са мо, по ста -
вља се пи та ње – мо же мо ли ми ика да
схва ти ти да би по вр ши на др жав не те ри то -
ри је при бли жна, на при мер по вр ши ни др -
жав не те ри то ри је јед ног Лук сем бур га, или
око то га, мо гла би ти вр ло при стој на по вр -
ши на те ри то ри је за др жа ву Ср би ју на ко јој
би се, као што и при мер по ка зу је, мо гло
жи ве ти баш бо га то, у из о би љу, без тр за ви -
ца би ло ко је вр сте?

За то, и не са мо за то, на ста ви ће мо још
сна жни је да ко ра ча мо ка њи ма (ЕУ) у на -
ди да ће да нас при хва те јер, и та ко са њи -
ма „де ли мо исте европ ске и де мо крат ске
вред но сти“.

*Бив ши ми ни стар спољ них по сло ва СРЈ
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СРБИЈА И СВЕТ

Они су 
стварали 
лажну државу 
Косово: 
Хашим Тачи,
Бернар Кушнер,
Мајкл Џексон
Агим Чеку,
Весли Клрк,
Бил Клинтон,
Медлин 
Олбрајт и 
Хавијер Солана
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С
едница Скупштина Градске орга-
низације Нови Сад одржана је 26.
априла уз учешће 82 члана Скуп-

штине и око 30 војних пензионера,
који су били гости у име месних орга-
низација. Изборној Скупштини пре-
тходили су избори у месним органи-
зацијама (7 градских и 5 приградских),
спроведених од 14.марта до 8. апри-
ла. 

Између осталих Скупштини су при-
суствовали: председник УВПС Љубо-
мир Драгањац, народни посланик Мо-
мо Чолаковић, управник Војне болни-
це у Новом Саду, пуковник др Драган
Коруга, представници 1. бр. КоВ, Реч-
не флотиле, Регионалног ЦМО Нови
Сад и представници више удружења.

После интонирање државне химне
и одавања почасти преминулим чла-
новима удружења у претходном пе-
риоду, Скупштина је наставила рад.
Након усвајања дневног реда и избо-
ра радних тела Скупштине поднети су
извештаји председника Градске орга-
низације Нови Сад Милорада Ореља
и председника Надзорног одбора
Славка Вулина.

Председник Орељ је поред изно-
шења осведочених резултата рада у
претходне четири године, тежиште из-
вештаја ставио на горуће проблеме
војних пензионера у Новом Саду.
Осврнуо се на стамбену ситуацију,
констатујући да је она неповољнија у
односу на друге гарнизоне. Без икак-
вог стана је 210 војних пензионера,
неадекватно решено стамбено пита-
ње има 35 лица, што оквирно са стам-
беним интересентима који имају под-
нете молбе у гарнизону Београд чини
око 250 носилаца станарског права.

Подаци који говоре о небризи
државе и војске за људе који су већи-
ну свог живота посветили војсци, су
још застрашујући, ако се има у обзир
чињеница да је садашњим темпом из-
градње станова време реализације
за сва ова лица преко 100 година, а
већина њих је превалило 70 година.

Председник Градског одбора се
осврнуо и на рад у условима панде-
мије ковид-19 и ванредног стања у
држави. Када говоримо о специфич-
ностима рада Удружења у наведеном
периоду, Градски одбор је поступио
по препорукама Главног одбора
УВПС и у време проглашеног ванред-
ног стања питања од интереса за
војне пензионере решавао непосред-
ним ангажовањем комисије коју су чи-
нили млађи војни пензионери. Помоћ
се највише односила на подизање ле-
кова и рецепата код војномедицин-
ских установа, а и куповини и набав-
ци намирница за старија лица која ни-
су имали помоћ млађих чланова по-

родице, родбине или комшија.
Извештај председника Градског од-

бора обухватио је све сегменте рада
градске организације (здравствевну
заштиту, хуманитарну помоћ, излете,
дружења, рад на учлањењу, сарадњу
са другим удружењима и организа-
цијама), а подаци које је изнео говоре
о веома успешном раду у претходном
периоду.

Већина је оценила рад организа-
ције као веома успешан, и похвално
се изразила о руководству градске ор-
ганизације.

У свом обраћању члановима скуп-
штине председник УВПС Љубомир
Драгањац, је оценио да је градска ор-
ганизација у Новом Саду једна од
најбољих у удружењу и посебно иста-
као рад председника градске органи-
зације. Председник Драгањац се
осврнуо на највеће проблеме са
којима се удружење суочава : питање
разлике у висини пензије за лица ис-
тог чина и положаја, повратак војних
пензионера у Фонд за СОВО, реално
умањење пензија услед насталих
промена, износећи податак да су пен-

зије пале на 58% у односу на плате
запослених у МО.

У осврту на здравствену заштиту
истакао је шта Удружење чини на по-
бољшању здравствене заштите за
војне пензионере, посебно када се
ради о лечењу на ВМА. Оценио је да
не може цивилни осигураник имати
предност, већ војни осигураник мора
имати приоритет у лечењу у војно-ме-
дицинским установама.

Управник Војне болнице у Новом
Саду, пуковник др Драган Коруга из-
разио је спремност да се учини све на
побољшању здравствене заштите
војних пензионера, уз оцену да је не-
достатак лекара специјалиста и меди-
цинском особља највећи проблем у
раду Војне болнице. Констатовао је
да је потребно 20 година да се створи
врхунски специјалиста.

За председника Градске организа-
ције изабран је Милорад Орељ, а за
потпредседника Милан Бајић. У скла-
ду са Статутом изабран је Градски од-
бор од 15 чланова и надзорни одбор
од три члана. 

У завршној речи председник Град-
ске организације Милорад Орељ у
име изабраних лица захвалио се чла-
новима скупштине на указаном пове-
рењу уз обећање да ће градска орга-
низација у наредном периоду бити
сервис војним пензионерима, и поку-
шати да унапреди свој рад како би
пензионерски дани текли мирно уз
дружење и пријатељство међу члан-
ством.                                     М. Бајић

У
Ужи цу је 18. апри ла одр жа на
сед ни ца Скуп шти не на ко јој је
од 38 по зва них при су ство ва ло

35 де ле га та, што је 92% од укуп ног
бро ја.

По ред де ле га та, у ра ду скуп шти -
не уче ство ва ли су пред сед ник
УВПС Љу бо мир Дра га њац и пред -
сед ник Из вр шног од бо ра Зо ран
Вуч ко вић, а и пред став ник МО ппук
Г. Де лић, на чел ник цен тра МО за
ло кал ну са мо у пра ву Ужи це и за -
став ник пр ве кла се П. Па вло вић из
Фи ли ја ле фон да СО ВО Ужи це, за -
тим и по ча сни чла но ви Ми лан То -
ма но вић и Ро до љуб Аћи мо вић,
пред сед ник Удру же ња ве те ра на
бор ца од 1991-1999. го ди не Ран ко
Об ра до вић и пред сед ник „Клу ба 3“.
Жар ко Кр стић.

Из ве штај о ра ду град ске ор га ни -
за ци је Ужи це под нео је пред сед ник
Рат ко Ђор ђе вић, ко ји је ука зао да
је у про те клом ман дат ном пе ри о ду
90% при о ри тет них за да та ка ре а ли -
зо ва но (оби ла зак и по моћ нај ста ри -
јим чла но ви ма и те шко обо ле лим,
до де ла ху ма ни тар но со ци јал не по -
мо ћи и ре дов но ин фор ми са ње
члан ства о ра ду УВП), а и по сту па -
ње у скла ду са ин струк ци ја ма Глав -
ног од бо ра у то ку тра ја ња епи де ми -
је иза зва не Ко ро на ви ру сом.

Бор ба за ста но ве на осно ва ма
про да је вој них обје ка та Ужи цу
(Клуб Вој ске Ср би је и ка сар на „Че -
твр ти пук“ у Ужи цу) би ла је та ко ђе
уз фо ку су ин те ре со ва ња и ра да
Град ског од бо ра и та ак тив ност се
во ди од 2015. го ди не до да нас. У
то ме се упор но ан га жо вао Зо ран
Но ва ко вић, ко ји се сво јим до пи си -
ма не по сред но обра ћао ло кал ним
и др жав ним ин сти ту ци ја ма уз зах -
тев да се убр за ре а ли за ци ја уго во -
ра из ме ђу МО и Гра да Ужи ца и да
се ко нач но ре ше стам бе ни про бле -
ми, ка ко за КВП та ко и за ак тив не
при пад ни ке ВС.

На жа лост у тој ак ци ји се ни је ус -
пе ло, јер је од обе ћа них 110 ста но -

ва, до са да Град Ужи це обез бе дио
са мо 10, што је ма ње од 10%, у од -
но су на пре у зе те оба ве зе пред ви -
ђе не ку по про дај ним уго во ром. 

Пред сед ник УВПС Дра га њац је
по себ но ис та као про блем здрав -
стве ног обез бе ђе ња вој них пен зи о -
не ра и чла но ва њи хо вих по ро ди ца,
као и ме ре ко је Удру же ње пред у зи -
ма са ци љем да се по бољ ша ста -
тус вој них пен зи о не ра, ка ко код
при је ма та ко и пре гле да и ле че ња
у вој но здрав стве ним уста но ва ма,
по себ но на ВМА.

Скуп шти ни су се обра ти ли на ши
Ми ли сав Кур ма зо вић, Ми ли сав Ма -
рин ко вић, Ми лен ко За рић, Не бој ша
Гли го ри је вић, Жи во мир Га јић и Ан -
дри ја Су зо вић.  

За ве ли ко ан га жо ва ње у ра ду
по себ но су ис так ну ти и по хва ље ни
пот пред сед ник Дра го је То до ро вић,
Ми ло мир Ста нић, пред сед ник Над -
зор ног од бо ра и Ми лан То кић, члан
тог од бо ра.

На осно ву пред ло га из бор не ко -
ми си је де ле га ти скуп шти не јед но -
гла сно су иза бра ли  но во ру ко вод -
ству град ске ор га ни за ци је Ужи це.
За пред сед ни ка по но во је иза бран
Рат ко Ђор ђе вић, за пот пред сед ни -
ка Дра го је То до ро вић, за пред сед -
ни ка Над зор ног од бо ра Зо ран Но -
ва ко вић, за пот пред сед ни ка Зо ран
Ра де љић и за чла на Зо ран Ја шо -
вић. У град ски од бор су ушли Ми -
лен ко За рић, Мир ја на Ка нач ки, Ми -
ло мир Ста нић, Жи во мир Га јић, Ви -
до је Ра ди во је вић и Ми лан То кић.

Рат ко Ђор ђе вић је за хва лио де -
ле га ти ма на ука за ном по ве ре њу,
обе ћао од го во ран рад у на ред ном
ман дат ном пе ри о ду и по звао све
чла но ве да се ви ше ан га жу ју у ра -
ду Град ске ор га ни за ци је УВП Ужи -
це. Је дан од бу ду ћих при о ри те та
би ће кон крет ни ји и не по сред ни ји
рад на при је му но вих, по себ но
мла ђих вој них пен зи о не ра, ка ко би
удру же ње оја ча ло.

Црна Гора

РОДОЉУБИМА У
НЕЗАБОРАВ

П
о во дом 9.ма ја Да на по бје де над
фа ши змом, де ле га ци ја Удру же -
ња вој них пен зи о не ра Цр не Го -

ре у са ста ву Жељ ко Ву кић, пред -
сјед ник и чла но ви Управ ног од бо ра
Ми ли ца Но во вић и Дра жен Ђу кић,
по ло жи ла је ви је нац на Спо ме ни ку
Пар ти за ну бор цу на Го ри ци и ода ла

по част па три о та ма ко ји су да ли сво -
је жи во те за  сло бо ду, ми ран жи вот
и до сто јан ство свог на ро да. 

Вој ни ве те ра ни до бро зна ју што
је рат, стра да ња, ра за ра ња, не ви не
жр тве и за то има ју оба ве зу да чу ва -
ју сло бо ду , ње гу ју тра ди ци је и ода -
ју по част жр тва ма ра та.

На ша је рат нич ка ду жност, на гла -
сио је Ву кић, да са чу ва мо успо ме не
на стра да ња у бор би про ти ву оку -
па то ра , сва ког зла и обез би је ди мо
ми ран сан на шој дје ци и на па ће ном
на ро ду.                                        Р. З. 

Ужице

МУЧЕ ИХ СТАМБЕНЕ МОРЕ

Нови САД

СЕРВИС ВОЈНИМ ПЕНЗИОНЕРИМА
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Ниш

ОБЕЛЕЖЕН ДАН
СТРАДАЊА ЦИВИЛА

П
а ра сто сом и по ла га њем ве на ца на Спо -
ме ник жр тва ма агре си је НА ТО-a обе ле -
же на је го ди шњи ца стра да ња ци ви ла од

ка сет не му ни ци је, ко ји се де сио 7. ма ја 1999.
го ди не. Вен це су по ло жи ли др жав ни се кре -
тар у Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње,
бо рач ка и со ци јал на пи та ња Ми о драг Ка пор,
за ме ни ца гра до на чел ни це Ни ша Ду ши ца Да -
ви до вић, пред сед ни ци град ских оп шти на, ко -
ман де КОВ, По ли циј ске упра ве Ни ша, а и
мно го број них удру же ња, ме ђу ко ји ма и Град -
ске ор га ни за ци је Удру же ња вој них пен зи о не -
ра Ср би је.

Др жав ни се кре тар Ми о драг Ка пор је под -
се тио да је на Ниш ба че но укуп но 36 то ва ра
за бра ње не ка сет не му ни ци је и да за та кав
зло чин ни ко ни ка да ни је од го ва рао. „Мо жда
су крив ци из бе гли осу де ово зе маљ ских су до -
ва. Али за у век их оп ту жу ју не ви не жр тве на
ве ли ком су ду веч но сти, где их че ка ју да ока ју
сво ја зло де ла“, ре као је Ка пор. Као пра во -
слав ци тре ба ло би да по ку ша мо да опро сти -
мо и не ка опро сти сва ко ко мо же. Да за бо ра -
ви мо ни ти сме мо, ни ти мо же мо“.

Ка пор је по ру чио да име на по ги ну лих мо -
ра мо да из го ва ра мо гро мо гла сно, мо ра мо та -
ко гла сно го во ри ти да та име на је че у на шим
ср ци ма и ду ша ма, а да од зва ња ју у гла ва ма
оних ко ји су по чи ни ли зло чин.

„На ша оба ве за и дуг пре ма жр тва ма је не -
го ва ње кул ту ре се ћа ња. Не по сто ји пра ва
уте ха за оне ко је су тог да на из гу би ли сво је

нај бли же, ни ти за оне ко ји су та да пре пла ше -
но гле да ли ка ко ка сет не бом бе од но се жи во -
те не ви них љу ди“, ка за ла је за ме ни ца гра до -
на чел ни це Ни ша Ду ши ца Да ви до вић.

Сло бо дан Мла де но вић, не ка да при пад ник
Ју го сло вен ског ва зду хо плов ства, још увек се
жи во се ћа тих те шких тре ну та ка.

„Дан пре то га би ли смо по по дру ми ма и
атом ским скло ни шти ма, а тог да на је био пи -
јач ни дан. Ни сам од ла зио на пи ја цу, али сам
чуо бру ја ње ави о на и екс пло зи ју бом бе ко ја
је ба че на. Не знам да ли им је би ла на ме ра
да ба це та мо, али из прав ца за па да, пре ко
пру ге чу ли смо ја у ке. Би ло је до ста жр та ва.
Ве ли ки ме теж, би ло је мно го бу шо ти на кад
сам се вра тио у згра ду.

За став ник у пен зи ји Жи во рад Ми ја чић је у
тре нут ку ка да су па ле бом бе пре во зио по вре -
ђе ног вој ни ка до бол ни це. „То га се се ћам ја ко
сна жно. Био сам си гу ран да не ће би ти бом -
бар до ва ња по ци вил ним ци ље ви ма, ме ђу -
тим, ви део сам да ту не ма пра ви ла и да су
бом бе па да ле по гу сто на се ље ним де ло ви ма
гра да“, се ћа се Ми ја чић.

По ла га њем ве на ца на Спо ме ник со вјет -
ским вој ни ци ма ис пред ло го ра „Цр ве ни Крст“
као и на тр гу Кра ља Ми ла на обе ле жен је Дан
по бе де над фа ши змом. Вен це су по ло жи ли
гра до на чел ни ца Ни ша, пред сед ни ци Град -
ских оп шти на, пред став ник Ко ман де КОВ,
По ли циј ска упра ва Ни ша, Ру ски хум ни тар ни
цен тар, а и мно го број на удру же ња, ме ђу ко -
ји ма  и Град ска ор га ни за ци ја Удру же ња вој -
них пен зи о не ра Ср би је. 

Одр жан је „Бе смрт ни марш“ од спо ме ни ка
со вјет ским вој ни ци ма ис пред ло го ра „Цр ве ни
Крст“ до спо ме ни ка осло бо ди о ци ма Ни ша на
тр гу кра ља Ми ла на.                    З. Ја шо вић

П
о во дом Да на по бе де над фа ши змом у
Дру гом свет ском ра ту, на спо мен обе леж -
ја на Сло бо ди шту и на Спо ме ник цр ве но -

ар меј ци ма по ло же ни су цве ће и вен ци.
Гра до на чел ник Ја сми на Па лу ро вић и

пред сед ник Скуп шти не гра да Пре драг Ву ки -
ће вић, по ло жи ли су цве ће и вен це у име Гра -
да Кру шев ца.

Де ле га ци је Гра да Кру шев ца, СУБ НОР-а и
Удру же ња пен зи о не ра ,,Цар Ла зар” су пр во
по ло жи ле цве ће на хум ке стра ља них на Сло -
бо ди шту.

Де ве тог ма ја 1945. на ци стич ка Не мач ка је
пот пи са ла ка пи ту ла ци ју, а исто га да на 1950.
фран цу ски ми ни стар спољ них по сло ва Ро -
берт Шу ман пред ста вио је пред лог ор га ни зо -
ва ња Евро пе, за сно ван на прин ци пи ма ми ра,
раз у ме ва ња, то ле ран ци је и са рад ње, по знат
као „Шу ма но ва де кла ра ци ја“.

На Спо ме ник цр ве но ар меј ци ма, по ред де -
ле га ци је Гра да Кру шев ца, по част су ода ле и

де ле га ци ја Ра син ског управ ног окру га, Вој ске
Ср би је, ОРВСС, СУБ НОР-а, Удру же ња рат -
них вој них ин ва ли да, Удру же ња вој них пен -
зи о не ра, Удру же ња пен зи о не ра „Цар Ла зар“,
Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је – Град ски од -
бор Кру ше вац, Удру же ња за не го ва ње сло -
бо дар ских тра ди ци ја, Удру же ња срп ско-ру -
ског при ја тељ ства „Све сла ви ца“, Гра ди те љи
ми ра и дру ге ор га ни за ци је ко је не гу ју сло бо -
дар ске тра ди ци је.

У име Удру же ња вој них пен зи о не ра Кру -
ше вац, де ле га ци ју ко ју је пред во дио пред сед -
ник Ду шан Са мар џић, по ло жи ла је ве нац на
Спо ме ник цр ве но ар ме ја ца и ода ла по шту жр -
тва ма. Реч је о ру ским вој ни ци ма, ко ји су по -
ги ну ли у осло бо ђе њу Кру шев ца. 

У скло пу обе ле жа ва ња Да на по бе де над
фа ши змом, из ве ден је и умет нич ки про грам у
ор га ни за ци ји Кул тур ног цен тра, а уче ство ва -
ле су чла ни це КУД „Ге ра сим Ву јић“ из Ко њу -
ха. 

Пожаревац

ПОВЕРЕЊЕ ДОСАДАШЊЕМ
ПРЕДСЕДНИКУ

С
ед ни ца из бор не Скуп шти не ГО вој них пен зи о не ра По -
жа рев ца, на ко јој је иза бра но ру ко вод ство одр жа на је
27. апри ла. Скуп шти ни су при су ство ва ли и по ча сни

чла но ви удру же ња. До са да шњи пред сед ник мр Дра гу тин
Стра хи нић је у из ве шта ју о ра ду ис та као:

„Ру ко вод ство град ске ор га ни за ци је је сво јим ра дом и
од но сом пре ма члан ству у прет ход ном пе ри о ду за сво је
ре зул та те у ра ду до би ло нај ви ше при зна ње – По ве љу
УВПС. Наш за да так у на ред ном пе ри о ду је бор ба за по -
вра так у си стем Ми ни стар ства од бра не и бор ба за ин те -
ре се и до сто јан ство вој них пен зи о не ра.“

Чла но ви Скуп шти не су у ди ску си ја ма из не ли по хва ле
за рад Удру же ња и пред сед ни ка Дра гу ти на Стра хи ни ћа. 

За пред сед ни ка по но во је иза бран до са да шњи пред -
сед ник ГО УВПС - Дра гу тин Стра хи нић, док је за пот пред -
сед ни ка иза бран Алек са Мо ми ро ски. За чла но ве Град ског
од бо ра удру же ња иза бра ни су: Дра ган Це кић, Мир ко Ре -
љић, Ми ло рад Ива но вић, Мом чи ло Ту ба и Сне жа на Ри -
стић.

За чла но ве Над зор ног од бо ра иза бра ни су: Ми о мир
Илић, Јо сип Ри со вић и Ми ла да Ци цо вић.

На кон за вр шет ка сед ни це Скуп шти не, за све при сут не
ор га ни зо ван је при го дан ру чак.

Д. Стра хи нић

Б
рој чла но ва УВПС стал -
но се сма њу је. Број но -
во при ја вље них је у од -

но су на укуп ну вој но пен зи -
о нер ску по пу ла ци ју је за не -
мар љив.

С тим у ве зи над ле жни
ор га ни УВПС, са Ми ни стар -
ством од бра не и ГШ Вој ске
Ср би је, по сред ством њи хо -
вих ка дров скох ор га на тре -
ба ло бу да омо гу ће бу ду -
ћим пен зи о не ри ма, уз ва -
ља на об ја шње ња (и при -
пре мље не обра сце), да се
до бро вољ но учла не у
Удру же ње вој них пен зи о не -
ра Ср би је. Мо жда би би ло
до бро да се пред став ни ци
УВПС са ста ну са ста ре ши -
на ма ко ји уско ро од ла зе у
пен зи ју, ка ко би их оба ве -
сти ли чи ме се то Удру же ње
ба ви и ко је би бе не фи те
мо гли да има ју као чла но ви
те ор га ни за ци је.

Тре ба ло би ра ди ти на то -
ме да сви пен зи о не ри ко ји
ни су чла но ви УВПС бу ду

оба ве ште ни где се у од но -
су на ме сто њи хо вог ста но -
ва ња на ла зи ме сни, од но -
сно оп штин ски (град ски)
од бор УВПС (адре се, те ле -
фон ски бро је ви и дру го). 

Оче ку је се да пред сед -
ни ци дру гих удру же ња на
сво јим сед ни ца ма по кре ну
пи та ње учла ње ња у УВПС. 

Ако би се ор га ни за ци ја -
ма УВПС до де ли ле од го ва -
ра ју ће про сто ри је за ак тив -
но сти, ако би се уста но ви -
ли клу бо ви вој них пен зи о -
не ра, то би та ко ђе ути ца ло
на по ве ћа ње бро ја чла но -
ва.

Чи ни се да би нај ви ше
ре зул та та мо гло да се по -
стиг не ка да би чла но ви у
кон так ти ма се ко ле га ма ко -
ји ни су чла но ви УВПС ис ти -
ца ли пред но сти ко ја се
ства ра при па да њем ор га -
ни за ци ји ко ја се бо ри за
њи хо ва ста ту сна и сва дру -
га пра ва.

М. Кал чић

Обележавање Дана победе у Крушевцу

ПОШТА СТРАДАЛИМА

Из МОр УВПС Бежанијска коса

КАКО ДО НОВИХ ЧЛАНОВА
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СА СВИХ СТРАНА

Подршка истакнутом члану

ТАКО СЕ ГРАДИ
ДРУГАРСТВО

У
Оп штин ској ор га ни за ци ји УВП Зве зда ра
чла но ви као да при па да ју ве ли кој истин -
ској по ро ди ци. Та мо се во ди не по сред на

бри га о сва ком чла ну, пре све га ка да је не ко -
ме по треб на ка ква по моћ, али се и пру жа по -
др шка они ма ко ји по сти жу ре зул та те на умет -
нич ком или не ком дру гом по љу. 

Та ко су отва ра њу из ло жбе у Га ле ри ји оп -
шти не Вра чар ко ју су при ре ди ли чла но ви ли -
ков не гру пе ,,Сер геј Јо ва но вић“, чи ји је члан

и Љу би ца Ву чи -
нић, при су ство ва -
ли пред сед ник
ОпОр УВПС Ми -
ло ван Ла лић и
пот пред сед ни ца
Мил ка Шо ла ја,
ина че пе сни ки ња.

Из ло жбу је 16.
ма ја отво ри ла мр
Ја зми на Кла ни ца,
исто ри чар умет -
но сти ко ја је из ме -
ђу оста лог ре кла
да је на у га ле ри ји
из ло же но ви ше
од три де сет ра до -
ва у тех ни ци уља
и акри ла на плат -
ну, аква ре ла, ена -

у сти ке, ко ла жа, цр те жа у олов ци и раз ли чи -
тим бо ја ма по пут фло ма сте ра, фи то ко ла жа,
ке ра ми ке, скулп ту ре ра ђе не у др ве ту и лам -
пе ра ђе не у ви траж тех ни ци. 

-Умет ни ци УЛУ ,,Сер геј Јо ва но вић“ по ка -
за ли су свој по бед нич ки мен та ли тет у прет -
ход ном пе ри о ду над вла да ју ћом си ту а ци јом
ко ја је би ла обе ле же на изо ла ци јом и бо ле -
шћу, при ка зу ју ћи спо соб ност да се ве о ма бр -
зо при ла го ђа ва ју, пр ко се ћи тим те шким жи -
вот ним мо мен ти ма сво јом бо га том кре а тив -
но шћу пу тем ли ков ног ства ра ња, ре кла је Ја -
зми на Кла ни ца.

Љу би ца Ву чи нић, члан Оп штин ске ор га -
ни за ци је УВП Зве зда ра са за па же ним сли ка -
ма уче ство ва ла је на ве ли ком бро ју из ло жби,
од ко јих је не ко ли ко са мо стал них.        З. П.

Крагујевац

ОПРЕДЕЉЕНИ ДА
ПОМАЖУ КОЛЕГАМА

У
са ли До ма пен зи о не ра у Кра гу јев цу 28.
апри ла одр жа на је сед ни ца из бор не Скуп -
шти не УВП Кра гу је вац, на ко јој су као го -

сти при су ство ва ли Сло бо дан Пе јо вић, пот -
пред сед ник Из вр шног од бо ра ГО УВПС, пред -
сед ник Удру же ња пен зи о не ра Кра гу је вац Рат -
ко То ма ше вић, пред сед ник СУБ НОР-а Кра гу -
је вац Жељ ко Зи ро је вић и се кре тар Удру же -

ња ре зер вних вој них ста ре ши на Зо ран Са -
вић.

На кон усва ја ња днев ног ре да, из ве штај о
ра ду под нео је до са да шњи пред сед ник Во ји -
слав Ан тић. Он је из нео пре ци зне по дат ке о
спро ве де ним ак тив но сти ма у про те клом пе -
ри о ду, као и о про бле ми ма ко ји ни су мо гли би -
ти ре ше ни на ни воу кра гу је вач ке ор га ни за ци -
је. 

Град ски од бор Кра гу је вац је и по ред те -
шких усло ва ра да, због пан де ми је ви ру са ко -
ро не оства рио до бре ре зул та те то ком че тво -
ро го ди шњег ра да. Ре дов но су по се ћи ва ни и
ин фор ми са ни вре ме шни и обо ле ли пен зи о -
не ри.

Јед но крат на нов ча на по моћ до де ље на је
за 65 чла но ва у из но су од 1.636.000 ди на ра,

а Град ски од бор је сво јом од лу ком до де лио
нов ча ну по моћ од по 5.000 чла но ви ма ко ји су
пре ле же ли ви рус ко ро не, за њих 45 у из но су
од 225.000 ди на ра.

Пру же не су ин фор ма ци је и по моћ у при -
пре ми до ку мен та ци је за ин те ре со ва ним чла -
но ви ма за ре ша ва ње стам бе ног пи та ња ку по -
ви ном ста на по по вољ ним усло ви ма Вла де
Ср би је. Та квих је би ло ма ло јер ве ћи на на ших
чла но ва је жи вот ног до ба бли зу или пре ко 70
го ди на, па не мо гу да ко ри сте кре дит за те на -
ме не. На ши чла но ви ко ји су де ли мич но ре ши -
ли стам бе но пи та ње, а на ла зе се у од ма клим
го ди на ма жи во та, 70 го ди на и ви ше го то во да
не ма ју ни ка кве шан се да ко нач но ре ше сво је

стам бе но пи та ње уко ли -
ко се усло ви не про ме не
у по зи тив ном сми слу. У
Кра гу јев цу је по след њи
пут 2005. го ди не ку пљен
од ре ђе ни број ста но ва
за ак тив не ста ре ши не и
пен зи о не ре и од та да у
овом гар ни зо ну ни је би -
ло по де ла.

Удру же ње је уче ство -
ва ло у обе ле жа ва њу
свих ва жни јих да ту ма
Ре пу бли ке Ср би је и гра -
да Кра гу јев ца. 

Од пла ни ра них осам
из ле та и дру же ња са
слич ним удру же њи ма,
ре а ли зо ва но је са мо

два, пре све га због пан де ми је ви ру са ко ро на.
Што се ти че пен зи ја, оне се кре ћу од 61 до

64%  од пла те истог чи на и по ло жај не гру пе
ак тив них ли ца, са тен ден ци јом још ве ћег за о -
ста ја ња.

Још увек ни је до шло до упо тре бе елек -
трон ских књи жи ца, па ле ко ве хро нич ни бо ле -
сни ци мо гу да по диг ну са мо за ме сец до два,
ис кљу чи во у ме сту пре би ва ли шта. На пре гле -
де код ле ка ра и спе ци ја ли ста че ка се од три
до шест ме се ци, што је за на ше чла но ве мно -
го. 

Иза бран је но ви Град ски од бор од де вет
чла но ва, са пред сед ни ком и пот пред сед ни -
ком, за тим Над зор ни од бор од три чла на, два
кан ди да та за де ле га те Скуп шти не УВПС и
кан ди дат за чла на Глав ног од бо ра.   АВ-МС

У Краљеву обележен Дан победе
над фашизмом 

СЕЋАЊЕ НА ХЕРОЈЕ
И ВЕЛИКЕ ЖРТВЕ

П
о ла га њем ве на ца на Спо ме ник от по ра и по бе де у пар ку
код же ље знич ке ста ни це у Кра ље ву, 9. ма ја на при го дан
на чин је обе ле жен Дан по бе де у Дру гом свет ском ра ту.

Овај да тум се обе ле жа ва као дан се ћа ња на без у слов ну ка -
пи ту ла ци ју Не мач ке 1945.го ди не, иако су бор бе на про сто -
ри ма Ју го сла ви је на ста вље не све до 15. ма ја. Ина че, слу -
жбе ни да тум за вр шет ка Дру гог свет ског ра та је 2. сеп тем -
бар 1945. го ди не, ка да је Ја пан пот пи сао ка пи ту ла ци ју на -
кон ба ца ња атом ских бом би на Хи ро ши му и На га са ки.

Пре ма про це на ма исто ри ча ра у Дру гом свет ском ра ту је
по ги ну ло  из ме ђу 50 и 80 ми ли о на љу ди, а ра том је за хва -
ће на 61 др жа ва. На жа лост Ју го сла ви ја је по бро ју жр та ва у
са мом вр ху. На ње ном тлу жи во те је из гу би ло ви ше од
1.700.000 осо ба, од ко јих је пре ко 300.000 бо ра ца НОВ и
ПОЈ. Ме ђу жр тва ма нај број ни ји су Ср би. 

Кра ље во као град има по себ ну оба ве зу да са по но сом
обе ле жа ва Дан по бе де има ју ћи у ви ду да је је дан од гра до -
ва у Ср би ји ко ји је пре жи вео нај бру тал ни ја стра да ња то ком
ра та. Са мо у пе ри о ду од 15. до 20. ок то бра 1941.го ди не
Нем ци су у Кра ље ву стре ља ли 2.255 не ду жних гра ђа на, ме -
ђу ко ји ма је би ло и де це. Стре ља ње су по но ви ли и 1943. го -
ди не, ка да су на Кра ље вач ком аеро дро му стре ља ли још 99
не ви них жр та ва.

На све ове до га ђа је из ра та под се тио је Ми лан Ма ти је -
вић, пред сед ник Дру штва за не го ва ње тра ди ци ја на род но о -
сло бо ди лач ких ра то ва „Јо во Кур су ла“. Ис та као је да се не
сме ју за бо ра ви ти ни по ги ну ле при ли ком осло ба ђа ња Кра -
ље ва у окр ша ји ма са кр во лоч ном ди ви зи јом „Принц Еуген“,
ка да је по ги ну ло 67 пар ти за на, али и ви ше од 300 бо ра ца
Цр ве не ар ми је.

„Због на ших бу ду ћих по ко ле ња има мо оба ве зу да се, бар
на овај да тум, на Дан по бе де над фа ши змом, се ти мо не ви -
них жр та ва Дру гог свет ског ра та“, ре као је Ма ти је вић.

Вен це су по ло жи ле де ле га ци је град ске упра ве гра да Кра -
ље ва, Ра шког управ ног окру га, Вој ске Ср би је, По ли циј ске
упра ве Кра ље во, рат них ве те ра на, ор га ни за ци ја ко је не гу ју
тра ди ци је осло бо ди лач ких ра то ва и дру гих удру же ња. Де -
ле га ци ју УВПС Кра ље во пред во дио је но во и за бра ни пред -
сед ник Град ског од бо ра Ра до је То ма ше вић. Ј. Си мић

Земун

УЧЕСТВОВАЛИ И ЂАЦИ

У
Зе му ну, ис пред Спо ме ни ка па лим бор ци ма од 1941. до
1945. го ди не, обе ле жен је Дан по бе де. Скуп је отво рио
пред сед ник СУБ НОР-а Зе мун Ра до ван Ла за ре вић. За тим

су де ле га ци је по ло жи ле вен це. У име СУБ НОР-а то је учи -
нио пот пред сед ник Бран ко Ми лан ко вић, ис пред Град ске оп -
шти не Зе мун Дра ган Ма ти је вић, за тим по том ци 6. лич ке ди -
ви зи је са Жељ ком Бур са ћем на че лу ко ји је и члан Ме сне
ор га ни за ци је УВП Ба тај ни ца. У име зе мун ских вој них пен зи -
о не ра ве нац су по ло жи ли Слав ко До ше но вић, пред сед ник
ОпОд Зе мун, Трај че Ми ту шев, се кре тар и Ми лан Би га, члан
ОпОд. 

Ко ме мо ра тив ном ску пу су при су ство ва ли ђа ци Основ не
шко ле ,,Све то зар Ми ле тић“ са ди рек тор ком шко ле Гор да ном
Срећ ко вић на че лу. О зна ча ју 9. ма ја го во рио је: Ацо Ђе нић,
се кре тар СКО ЈА Зе мун. За тим су ђа ци ли те рар не сек ци је
ОШ ,,Све то зар Ми ле тић“ Ни на Дра га нић, Ог њен Па вич ко вић
и Сте ван Ву ка нић ре ци то ва ли при год не пе сме. Ре ци то ва ла
је и Да рин ка Мар ко вић, члан Књи жев ног клу ба ,,Иво Ан -
дрић“. Т. М.



П
о сле не стан ка цен тра свет ског ко му -
ни зма у Мо скви, уло гу ди ри ген та је
пре у зео Бри сел у ко ме се на ла зе нај -

ва жни ји ор га ни Европ ске уни је и ко ман да
НА ТО пак та. Та ко је тај град по стао но во
се ди ште „свет ског По лит би роа“ (М. Та -
чер), због че га се да нас и го во ри о „европ -
ском бољ ше ви зму“. „Но ви свет ски по ре -
дак“ (гло ба ли зам) пре у зео је уло гу „про ле -
тер ског ин тер на ци о на ли зма“, а уме сто
„дик та ту ре про ле та ри ја та“ до би ли смо
дик та ту ру тр жи шне при вре де, где глав ну
уло гу игра ју све моћ не мул ти на ци о нал не
ком па ни је и њи хо ви вла сни ци, ко ји по мо -
ћу пар ла мен тар них ло би ја и ве ли ких из -
бор них до на ци ја (што су ле га ли зо ва не
фор ме за пад њач ке ко руп ци је) зна чај но
ути чу на по ли ти ку За па да. 

Због свог ге о стра те гиј ског по ло жа ја,
Бал кан је ве ко ви ма био и остао по ли гон
над ме та ња ве ли ких си ла. Од свих бал кан -
ских зе ма ља кан ди да та за члан ство у Уни -
ји, Ср би ја се на ла зи у неј те жем по ло жа ју,
јер на сто ји да за др жи сво је тра ди ци о нал -
но до бре од но се са Ру си јом и Ки ном и вој -
ну не у трал ност. Све то ни је у скла ду са по -
ли ти ком ЕУ ко ја је већ пре у зе ла ви ше од
две тре ћи не на ци о нал ног су ве ре ни те та
зе ма ља чла ни ца. У по ли ти ци пре ма ма -
лим зе мља ма, За пад одав но ко ри сти
прин цип „шар га ре пе и шта па“ - по ли тич ки
при ти сак и при ма мљи ва обе ћа ња. Но, За -
пад се че сто не за до во ља ва ти ме, не го
сво је зах те ве про ши ру је и на обла сти дру -
штве не над град ње - на је зик, на у ку и кул -
ту ру. До бро је по зна то да зе мља-кан ди дат
мо ра да ис пу ни број не при ступ не зах те ве
Уни је: ја ча ње прав не си гур но сти и не за ви -
сно сти суд ства, сло бо да ме ди ја и још мно -
го то га.

Срп ски гра ђан ски за ко ник
Ка да је у пи та њу рав но прав ност му шка -

ра ца и же на, кру пан за о крет је до не ла
Фран цу ска ре во лу ци ја (1789). Уки да њем
ап со лу ти стич ке фе у дал не др жа ве, она је
ство ри ла усло ве и за уна пре ђе ње људ -
ских пра ва. Уве ла је осло вља ва ње са
„гра ђа ни и гра ђан ке“, осно ва ла жен ске
шко ле, ода кле су по те кли број ни на зи ви за
но ва жен ска за ни ма ња и зва ња, што се по -
сте пе но про ши ри ло на це лу Евро пу, па и
на свет. Да нас јав но осло вља ва ње има но -
ве об ли ке („да ме и го спо до“, „ко ле ги ни це
и ко ле ге“), а до ско ра „дру го ви и дру га ри -
це“, што се још за др жа ло у не ким по ли тич -
ким пар ти ја ма ле ве ори јен та ци је.

Осно ве рав но прав но сти по ло ва у на шој
зе мљи по ста вио је Срп ски гра ђан ски за ко -
ник, до не сен 1844. го ди не у вре ме вла да -
ви не кне за Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа.
Овај че твр ти по ре ду европ ски гра ђан ски
за ко ник (по сле На по ле о но вог Co de ci vil
(1804), Аустриј ског за ко ни ка (1811) и Хо -
ланд ског за ко ни ка (1838) при ме њи вао се
чи та во јед но сто ле ће (до 1946. го ди не),
што је до каз ње го ве на пред но сти и де мо -
кра тич но сти. И по ред то га што се пр ви
срп ски ми ни стар про све те До си теј Об ра -
до вић за ла гао за шко ло ва ње му шке и жен -
ске омла ди не, овај за кон је ши ром отво -
рио вра та афир ма ци ји же на и њи хо вом об-
ра зо ва њу. Отва ра њем жен ских шко ла, на -
ста ју број на жен ска за ни ма ња (учи те љи -

ца, до ма ћи ца, не го ва те љи ца итд), а не -
ко ли ко де це ни ја ка сни је сре ће мо и пр ва
жен ска ака дем ска зва ња: про фе сор ка,
док тор ка, књи жев ни ца итд.

Зло у по тре ба је зи ка 
у по ли ти ци
Чо век је је ди но жи во би ће ко је пос ду је

дар здра во ра зум ског ми шље ња и моћ го -
во ра. Тај ње гов свет ре чи по знат је као ло -
гос фе ра. Ни је не по зна то да је зик од вај ка -
да слу жи као сред ство оп ште ња (ко му ни -
ка ци је), али и као сред ство убе ђи ва ња и
пот чи ња ва ња, па су љу ди вре ме ном по -
ста ли „ро бо ви ре чи“ (Ф. Ни че). По што је
људ ска пси ха под ло жна ути ца ју ре чи и ње -
них ма гич них мо ћи, ни је ни ка кво чу до што
су ра зни ти ра ни сми шље но ко ри сти ли ре -
чи као сред ство ма ни пу ла ци је све шћу сво -
јих по да ни ка. У њи хо ву ча роб ну моћ под -
јед на ко су ве ро ва ли на род ни три бу ни и ти -
ра ни, ко смо по ли ти и на ци о на ли сти, ли бе -
ра ли и ко му ни сти. И баш то пре тва ра ње
је зи ка у сред ство вла да ња љу ди ма по кре -
ну ло је про цес ра за ра ња је зи ка, при че му
су ла жна де мо кра ти ја и сло бо да го во ра
од и гра ле зна чај ну уло гу. Оне су до при не -
ле да се вре ме ном ство ри без лич ни, не му -
шти је зик ко ји по ла ко про ди ре у људ ски
мо зак и на гри за људ ски при род ни го вор.

На гли раз вој елек трон ских и штам па них
ме ди ја по сте пе но је по ти ски вао ра ни је до -
ми нант но усме но оп ште ње љу ди, че му је
све ви ше слу жио ве штач ки је зик, опро ба -
но сред ство за „про да ју ма гле“ и ма сов но
ис пи ра ње мо зго ва. У да на шње вре ме, ка -
да се цео „де мо крат ски свет“ зду шно за ла -
же за  „сло бо ду штам пе“, отре жња ва ју ће
де лу ју ре чи осни ва ча и тре ћег пред сед ни -
ка САД То ма са Џе фер со на: „Ни јед на вла -
да не мо же по сто ја ти без цен зу ре. Та мо
где је штам па сло бод на, ни ко ни је сло бо -
дан“! Сло бод на штам па мо ра би ти огра ни -
че на сло бо да ма гра ђа на и дру штва у це -

ли ни, јер сло бо да без скру пу ла и од го вор -
но сти пред ста вља озбиљ ну прет њу сва -
ком дру штву.

Што се пак ти че на шег је зич ког под руч -
ја, Дру ги свет ски рат је до нео озбиљ не
про ме на на је зич ком пла ну. По бе дом ко -
му ни стич ке оп ци је уки ну ти су мо нар хи ја и
ка пи та ли зам, а уме сто њих до би ли смо
ре пу бли ку и со ци ја ли зам. Не стан ком ра -
ни јег по ли тич ког и дру штве ног си сте ма у
за бо рав је па ла и ње го ва лек си ка, а но ви
дру штве ни по ре дак са со бом је до нео и
но ве ре чи, по себ но у по ли ти ци и еко но ми -
ји (бољ ше вик, ку лак, ка дро вик итд.), а
мно ги на зи ви од јед ном су до би ли атри бут
но ви и на род ни, иако ни су би ли ни јед но
ни дру го. Пред рат но осло вља ва ње: „гра -
ђа ни и гра ђан ке“, „да ме и го со по до“, „бра -
ћо и се стре“ за ме ње но је по рат ним „дру -
го ви и дру га ри це“.

Ве ли ке је зич ке про ме не усле ди ле су
уво ђе њем са мо у пра вља ња као но вог дру -
штве но-еко ном ског си сте ма, што је кул ми -
ни ра ло до но ше њем За ко на о удру же ном
ра ду (ЗУР) 1976. го ди не, ко ји је по себ но
за ни мљив због сво јих, не баш нај спрет ни -
јих на зи ва - нпр. не ко ли ко нај фре квент ни -
јих: основ на ор га ни за ци ја удру же ног ра да
(ООУР), ра ни је по гон), основ на вас пит на
рад на ор га ни за ци ја (ОВРО, ра ни је шко ла,
на став ник раз ред не на ста ве, ра ни је учи -
тељ, ин ди ви ду ал ни по љо при вред ни про -
из во ђач, ра ни је по љо при вред ник, се љак,
ком плекс об ра ди вих по вр ши на, ра ни је
њи ва итд. По ред то га, мно га не про из вод -
на за ни ма ња су од јед ном пре ве де на у
рад ни ке па смо та ко до би ли: кул тур не,
про свет не, на уч не, здрав стве не, со ци јал -
не, спорт ске, ту ри стич ке и дру ге „рад ни -
ке“, док су пра ви фи зич ки рад ни ци до би ли
раз не ро го бат не на зи ве по пут ру ко во ди -
лац по љо при вред них ма ши на, тј. агро ма -
ши ни ста итд.

Здрав ко Зељ ко вић
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КУЛТУРА

Језик наш насушни

У РАЉАМА ПОЛИТИКЕ
Није непознато да језик одвајкада служи као средство 

општења (комуникације), али и као средство убеђивања и
потчињавања, па су људи временом постали 

„робови речи“ (Ф. Ниче).



П
а вле Ју ри шић ро ђен je као лу жич ки
Ср бин Па у лус Штурм 22. ав гу ста
1848. го ди не у Би стри ци код Гер ли -

ца (Gor litz) у Не мач кој. Отац му се звао
Отон, a мај ка Хер ми на. Основ ну шко лу и
осам раз ре да гим на зи је за вр шио je у Гер -
ли цу. У вој ну ака де ми ју у Бре сла ву (да нас
пољ ски Вроц лав - Wroc law) сту пио je 1866.
го ди не, на кон ко је je за вр шио и Рат ну ака -
де ми ју у Ме цу.

Чин пот по руч ни ка до био je 1. ју ла 1870.
го ди не, a од мах за тим до жи вео je и пр во
рат но ис ку ство то ком фран цу ско-пру ског
ра та, во ђе ног те и на ред не го ди не. Уче -
ство вао je у бор ба ма свог 46. пру ског пу ка
код Вер та, Мал ме зо на и Монт Вле се ри ја -
на, где je за по ка за ну из у зет ну хра брост
до био Гво зде ни крст.

У Ср би ју je за јед но ca мла ђим бра том
пот по руч ни ком Еуге ном Штур мом (Ев ге ни -
је Ју ри шић Штурм) до шао 1876. го ди не, a
обо ји ца су 15. ју на при мље ни у срп ску вој -
ску. У на дах ну тим па три от ским нат пи си ма
по сле Штур мо ве смр ти на во ђе но je да je
раз лог ње го вог до ла ска би ло про ти вље ње
гер ма ни за ци ји лу жич ких Ср ба и же ља да
по мог не Ср би ји у пред сто је ћом ра ту ca
Тур ском. Ме ђу тим, са свим дру га чи је све -
до че ње за бе ле жио je док тор Ар чи балд
Рајс, ко ји je у је ку Ко лу бар ске бит ке о то ме
у Ва ље ву раз го ва рао ca ге не ра лом Штур -
мом: „Кад je пла нуо тур ско-ру ски рат, Ју -
ри шић je на пу стио Пру се да по ну ди сво је
услу ге Тур ци ма. Али кад je сти гао у Бе о -
град, ре че но му je: ‘He мо же те про ћи’.
Мла дић ко ји je сни вао о сла ви, тра жио je
та да да гa при ме у срп ску вој ску ко ја се
спре ма ла да се ухва ти у кр ва во ко ло. Ње -
го ва же ља je би ла усли ше на...“Ср би ја je у
то вре ме ва пи ла за шко ло ва ним офи ци ри -
ма.

Ка ко je Па у лус по стао Па вле
У Ср би ји je по руч ник Па у лус Штурм био

уче сник у срп ско-тур ским ра то ви ма во ђе -
ним од 1876. до 1878. го ди не. Kao ко ман -
дант Ша бач ко-по сав ско-там нав ског ба та -
љо на 2. кла се и ко ман дант ба та љо на Пр -
вог до бро во љач ког пу ка во дио je бор бе ca
Тур ци ма у ис точ ним пре де ли ма Бо сне и
ис та као се у од бра ни Ле шни це код Ло зни -
це. За по стиг ну те успе хе код Би је љи не
уна пре ђен je у чин ка пе та на 2. кла се и од -
ли ко ван Та ков ским кр стом ca ма че ви ма и
Сре бр ном ме да љом за хра брост. То ком
Дру гог срп ско-тур ског ра та 1877. го ди не
ко ман до вао je Кра јин ским пу ком Ти моч ке
ком би но ва не бри га де Кња же вач ке вој ске,
где je у бор ба ма код Бе ле Па лан ке и Пи -
ро та по ка зао из ван ред ну хра брост. Та да je
од ли ко ван Та ков ским кр стом че твр тог сте -
пе на, Злат ном ме да љом за хра брост и ру -
ским ор де ном Све тог Ва си ли ја 3. сте пе на
ca ма че ви ма.

У срп ско-бу гар ском ра ту у но вем бру
1885. го ди не био je ко ман дант Ше стог пе -
ша диј ског ак тив ног пу ка Дрин ске ди ви зи је.

Ка пе тан Па у лус Штурм оже нио се 1881.
го ди не Сав ком, ћер ком сре ског на чел ни ка
Сте ва на Пи ро ћан ца, ко ја je мла да оста ла
удо ви ца на кон што je њен пр ви муж, ма јор
Ми ха и ло Илић, по ги нуо у бо ју ca Тур ци ма
на Ја во ру. Про ме нио je сво је не мач ко име
у срп ско Па вле, a пре зи ме пре вео на срп -

ски у Ју ри шић. Ипак, као дру го пре зи ме,
на ди мак, за др жао je и оно Штурм. Пред
вен ча ње je пре шао у пра во слав ну ве ру, a
за кр сну сла ву ода брао je Све тог Са ву.
Сав ка je у брак ca Па влом ушла ca осмо -
го ди шњом ћер ком Је ле ном, ко ју je он
усво јио и гле дао je као сво је де те.

Убр зо му je, 1888. го ди не, од ту бер ку ло -
зе умр ла же на Сав ка, на кон че га се оже -
нио Је ле ном Ми ло ва но вић из Но вог Са да.
Ни у овом бра ку ни је имао сво је де це.

У пе ри о ду ми ра до бал кан ских ра то ва
на ла зио се на ду жно сти ма ко ман дан та
Ти моч ког и Мо рав ског пу ка стал ног ка дра,
по моћ ни ка и ко ман дан та Дрин ске ди ви зиј -
ске обла сти, из ван ред ног ко ме са ра на
срп ско-тур ској гра ни ци и ко ман дан та Мо -
рав ске ди ви зиј ске обла сти. Био je и пен зи -
о ни сан 1901. го ди не због про ти вље ња же -
нид би кра ља Алек сан дра Обре но ви ћа
Дра гом Ма шин, пa по сле не ко ли ко ме се ци
по но во вра ћен у слу жбу. То ком је се ни
1907. на ла зио се као ино стра ни по сма трач
на ма не ври ма ита ли јан ске вој ске. Слу -
жбо вао je у Шап цу, За је ча ру, Кња жев цу,
Ни шу Ва ље ву, Бе о гра ду

Од 1908. го ди не био је пр ви ађу тант кра -
ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа, ко га je пра тио
на пу то ва њи ма пo Ру си ји, Бу гар ској, Тур -
ској, Ита ли ји, Све тој Го ри...

Краљ и ње гов ађу тант
Бе о град ски ме ди ји су у про те клих 100

го ди на че сто пи са ли о бли ско сти ко ја je по -
сто ја ла из ме ђу ге не ра ла Штур ма и кра ља
Пе тра. To су при пи си ва ли на вод ном лич -
ном по знан ству из рат не шко ле у Фран цу -
ској, али та тврд ња се вре мен ски не по ду -
да ра јер je та да шњи принц Пе тар, на кон
за вр ше не ака де ми је, уса вр ша ва ње у Спе -
ци ја ли стич кој ар ти ље риј ско-ин же њер ској
шко ли у та да још фран цу ском Ме цу за вр -
шио 1867. го ди не, док се ка дет Па у лус
Штурм у то вре ме на ла зио тек на дру гој го -
ди ни основ них сту ди ја вој не ака де ми је у
Бре сла ву.

Kao ле ген да je кру жи ла и при ча да je
пот по руч ник Штурм на вод но 1870. го ди не
у фран цу ско-пру ском ра ту спа сао жи вот
за ро бље ном фран цу ском пот по руч ни ку
под име ном Пјер Ka pa, иза ко га се кри ло
име Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа из 5. ле ги о нар -
ског ба та љо на фран цу ске ар ми је Ло а ра,
али ни за њу не по сто ји исто риј ска по твр -
да. У сва ком слу ча ју краљ Пе тар je имао
ве ли ко по ве ре ње у Па вла Ју ри ши ћа и тра -
жио je да бу де у ње го вој бли зи ни.

„Ви сок, ру мен, вр ло вој нич ког др жа ња,

он још има не што од пру ског офи ци ра у
сво јој спо ља шњо сти, али ње го ва ду ша je
по ста ла срп ска са свим жа ром...“ опи си -
вао га je Ар чи балд Рајс.

Са вре ме ни ци су за ње га го во ри ли да je
био нај ве ћи струч њак за пе ша ди ју у срп -
ској вој сци и је дан од „нај спрем ни јих и нај -
и справ ни јих офи ци ра ста ри је ге не ра ци је“.
Имао je рет ку, не са ло мљи ву енер ги ју, и
био вој ник у пра вом сми слу те ре чи. Ва жио
je за од лич ног, пра вед ног ста ре ши ну, пу -
ног так та и ле пих ма ни ра, ко ји je не пре ста -
но ра дио на свом уса вр ша ва њу. У слу жби
je био строг, та чан и пе дан тан, a у дру штву
љу ба зан и ве о ма за ни мљив. Пи сао je тек -
сто ве за струч ну вој ну ли те ра ту ру, са по -
себ ним освр том на ње гов оми ље ни род -
пе ша ди ју, a са вре ме ни ци су ње го ве кри ти -
ке ма не вар ских ра то ва опи си ва ли као са -
вр шен ства. По ред два ма тер ња је зи ка, не -
мач ког и срп ског, пот пу но je вла дао и
фран цу ским је зи ком.

У Пр вом бал кан ском ра ту пу ков ник Ју -
ри шић Штурм ко ман до вао je Дрин ском ди -
ви зи јом пр вог по зи ва у са ста ву Пр ве ар ми -
је, на чи јем се че лу на ла зио пре сто ло на -
след ник Алек сан дар Ка ра ђор ђе вић. У пр -
вим бор бе ним ре до ви ма пред во дио je сво -
је вој ни ке у на па ду на бр до Зе бр њак то ком
Ку ма нов ске бит ке и на овом стра те шки
нај ва жни јем ме сту ус пео да раз би је тур ске
сна ге. На кон тог ве ли ког успе ха пу ков ник
Штурм je са сво јим Дрин ци ма, пре ко Ско -
пља и Ве ле са, уче ству ју ћи у бит ка ма на
Ба бу ни и Ба кар ном гум ну, сти гао до При -
ле па и Би то ља.

Уна пре ђен je у чин ге не ра ла 20. ок то бра
1912. го ди не, исто га да на ка да и до та да -
шњи пу ков ни ци Жи во јин Ми шић и Пе тар
Бо јо вић.

У Дру гом бал кан ском ра ту ко ман до вао
je Ду нав ском ди ви зи јом 1. по зи ва у бор ба -
ма са Бу га ри ма на Бре гал ни ци.

Ко ман дант Тре ће 
срп ске ар ми је
То ком суд бо но сних пр вих ме се ци бор би

про тив Аустро у гар ске 1914. го ди не ге не -
рал Штурм се на ла зио на че лу Тре ће срп -
ске ар ми је, чи ји je за да так био да шти ти
за пад ну гра ни цу Ср би је на Дри ни и спре -
чи про дор не при ја те ља ка Ва ље ву. Од луч -
но шћу и спо соб но шћу је ди ни ца Тре ће ар -
ми је и ње ног ко ман дан та Аустри јан ци су
би ли осу је ће ни у сво јој на ме ри, док je
исто вре ме но Дру гој срп ској ар ми ји ге не ра -
ла Сте па на Сте па но ви ћа да та при ли ка за
од лу чу ју ћи удар пo не при ја те љу на Це ру.
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Поводом 100 година од смрти 
генерала Павла Јуришића Штурма

НЕМАЦ 
СА ДУШОМ СРБИНА

Био је пруски официр, најчувенији и најодликованији странац у 
редовима српске војске, који се пуних 46 година раме уз раме са

Србима борио у шест ратова. Херој који je ушао у легенду и песму,
кога су поштовали и уважавали сви - и официри, и војници, и на-
род. Неизмерно je волео Србију и своју судбину до краја живота,

скоро пола века, везао за њу.



У већ по ме ну том раз го во ру са Ар чи бал -
дом Рај сом у је сен 1914. го ди не, згра жа -
ва ју ћи се над аустриј ским звер стви ма над
ци ви ли ма у Ма чви и не мач ким зло чи ним у
Бел ги ји, ге не рал Штурм je ре као: „Ја то не
раз у мем. Кад би мо ји ста ри дру го ви са
ака де ми је из 1870. зна ли шта ра де њи хо -
ви си но ви и уну ци, они би се пре вр ну ли у
гро бу“.

Уско ро je до био при ли ку да од ме ри сна -
ге упра во са јед ним сво јим ко ле гом са ака -
де ми је из Бре сла ва. Рат не је се ни 1915. го -
ди не на Штур ма je на па дао фелд мар шал
Аугуст фон Ме кен зен. За јед но су сту ди ра -
ли и Штурм je тач но знао ка ко Ме кен зен
раз ми шља, што му je до ста по мо гло да ве -
штим ма не ври са њем из бег не оп ко ља ва -
ње и сма њи гу бит ке под на ле том да ле ко
над моћ ни јег и ар ти ље ри јом бо ље на о ру -
жа ног не при ја те ља. То ком од сту па ња ко је
je усле ди ло, Тре ћа ар ми ја се по вла чи ла из
прав ца По жа рев ца до ли ном Мо ра ве пре -
ма Кру шев цу, a за тим у Ме то хи ју. Оста ло
je за бе ле же но да су је ди ни це ге не ра ла
Штур ма, шти те ћи од ступ ни цу оста лим ар -
ми ја ма, би ле по след ње срп ске тру пе ко је

су на пу сти ле Пећ у по вла че њу кроз Цр ну
Го ру пре ма ал бан ском при мор ју.

У мар ту 1916. го ди не на ла зио се у по се -
ти за пад но е вроп ском фрон ту, где je на по -
зив фран цу ског вој ног вр ха имао при ли ке
да се на ли цу ме ста упо зна ca нај но ви јим
ис ку стви ма у са вре ме ном ра то ва њу, ca по -
себ ним освр том на ави ја ци ју, чи је je вре ме
тек до ла зи ло.

На кон опо рав ка и ре ор га ни за ци је на Кр -
фу, Тре ћа срп ска ар ми ја je тран спор то ва -
на за Со лун, a за тим на фронт пре ма Бу -
га ри ма, ко ји су у ме ђу вре ме ну за по се ли
гра ни цу оку пи ра не Ср би је и не у трал не
Грч ке. До де љен joj je сек тор пре ма Кај мак -
ча ла ну и Би то љу, ca за дат ком да 20. ав гу -
ста 1916. кре не у оп шти на пад на Бу га ре.
Ме ђу тим, Бу га ри су то про зре ли и 17. ав -
гу ста ви ше стру ко над моћ ни јим сна га ма
на па ли на још не пот пу но раз ви је ну и до
кра ја ар ти ље ри јом нео пре мље ну Штур мо -
ву Тре ћу ар ми ју. Бо рио се ге не рал Штурм
то ком те Гор ни чев ске бит ке као лав ca
оним чи ме je на том прав цу рас по ла гао -
оја ча ном Ду нав ском ди ви зи јом и До бро во -
љач ким од ре дом вој во де Ву ка. Дрин ску
ди ви зи ју ни је смео да по ме ра ca фрон та
пре ма Кај мак ча ла ну, где ће тек за три не -
де ље по че ти бор бе, a глав но ко ман ду ју ћи
са ве зни ка на Со лун ском фрон ту фран цу -
ски ге не рал Мо рис Са рај твр до гла во je др -
жао Пр ву срп ску ар ми ју бес по сле ну у до -
ли ни Вар да ра. Уз огром не гу бит ке Тре ћа
ар ми ја je би ла при мо ра на да се по ву че чак
до Остров ског је зе ра, чи ме je био угро жен
и оп ста нак чи та вог Со лун ског фрон та.

Због то га je срп ска вр хов на ко ман да,
усред Гор ни чев ске бит ке, 22. ав гу ста сме -
ни ла ге не ра ла Штур ма ca ме ста ко ман -
дан та Тре ће ар ми је, иако су сви зна ли да

ни ко дру ги, да je био на ње го вом ме сту, не
би мо гао ни шта бо ље да ура ди. Ово je био
ње гов пр ви и је ди ни не у спех у вој нич кој ка -
ри је ри. Ни ка да ви ше ни је ко ман до вао је -
ди ни ца ма.

У ок то бру 1916. го ди не по слат je као
спе ци јал ни иза сла ник у Ру си ју ка ко би по -
мо гао ре ша ва њу про бле ма у Срп ском до -
бро во љач ком кор пу су у Оде си, са ста вље -
ном од за ро бље них аустро у гар ских вој ни -
ка ју жно сло вен ског по ре кла, углав ном Ср -
ба, не што ма ло Хр ва та и Сло ве на ца. Пре -
ко Ја па на вра тио се по чет ком 1917. го ди -
не на Со лун ски фронт, где je по ста вљен на
ви со ку про то ко лар ну ду жност кан це ла ра
Кра љев ских ор де на.

Ис ку ство се дам ра то ва
Пен зи о ни сан je 8. сеп тем бра 1921. у 74.

го ди ни, са мо три не де ље по сле смр ти кра -
ља Пе тра Ка ра ђор ђе ви ћа. И то je те шко
под нео. И не са мо он, већ цео срп ски на -
род, a бе о град ска штам па je „на нож“ до -
че ка ла ње го во пен зи о ни са ње тек сто ви ма
о „по рат ним рат ни ци ма“ из Ми ни стар ства
вој ног ко ји су га пен зи о ни са ли да би на -
пра ви ли ме ста сво јим при ја те љи ма.
„Оста вље ни су у слу жби, пa чак и уна пре -
ђе ни мно ги бив ши аустро у гар ски не спо -
соб ни офи ци ри, али ни је би ло ви ше ме ста
у на шој вој сци за не ко ли ко ста рих и за слу -
жних ко ман да на та ко ји су век про ве ли
спре ма ју ћи и по ди жу ћи срп ску вој ску...“ пи -
са ла je бе о град ска По ли ти ка.

За со бом je имао 56 го ди на вој нич ке
слу жбе и се дам ра то ва. Ра то вао je про тив
Ту ра ка, Бу га ра, Ар на у та, Аустри ја на ца,
Ма ђа ра, Хр ва та... Бо рио се за Не мач ку
(Пру ску) и про тив ње, бо рио се про тив
Фран цу за, a као срп ски офи цир ра то вао
за јед но са њи ма про тив Не ма ца. Био je је -
дан од нај спо соб ни јих офи ци ра срп ске вој -
ске, ра ван слав ним срп ским вој во да ма.
Срп ској вој сци слу жио je на част у сви ма
ра то ви ма. Од ли ко ван je са 46 ор де на и
шест ве ли ких лен ти, ме ђу ко ји ма су се на -
ла зи ла сва срп ска и мно га стра на од ли ко -
ва ња.

Убр зо на кон пен зи о ни са ња пао je у по -
сте љу и пре ми нуо од за па ље ња плу ћа 13.
ја ну а ра 1922. го ди не. Бе о град ска штам па
je пи са ла да га je то га да на ују тру, чув ши
да je бо ле стан, по се тио краљ Алек сан дар
Ка ра ђор ђе вић, ве ро ват но да по ку ша да се
ис ку пи за чин не пра вед ног пен зи о ни са ња
ко ји je „у име ње го вог ве ли чан ства Алек -
сан дра“ пот пи сао Ни ко ла Па шић. Да у овој
по се ти ни је би ло ни ма ло искре но сти по -
твр ди ла je бе о град ска По ли ти ка од 21. ја -
ну а ра 1922. го ди не, ја вља ју ћи да je дан
по сле са хра не ге не ра ла Па вла Ју ри ши ћа
Штур ма у ње гов стан у Ми шар ској ули ци
бр. 1 упа ла др жав на ко ми си ја за ре кви ри -
ра ње ста но ва и са оп шти ла ге не ра ло вој
су пру зи Је ле ни да joj je од тог тре нут ка до -
вољ на за жи вот јед на со ба и ку хи ња, a да
пре о ста ле две со бе мо ра да на пу сти.

И та ко се, на оп ште згра жа ва ње срп ског
де ла ста нов ни штва но во о сно ва не ује ди ње -
не др жа ве Кра ље ви не СХС, она „оду жи ла“
овом ве ли ком вој ско во ђи и не сум њи во ве -
ли ком Ср би ну, ко ји je цео свој жи вот, све
што je имао и знао, уло жио у Ср би ју.

Да нас ка сар на у По жа рев цу и ули ца у
Бе о гра ду у ко јој се на ла зи Вој на ака де ми -
ја Вој ске Ср би је но се име ге не ра ла Па вла
Ју ри ши ћа Штур ма.

Игор Гој ко вић
Извор. Одбрана
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„Висок, румен, врло
војничког држања, он још
има нешто од пруског
официра у својој
спољашњости, али његова
душа je постала српска ca
свим жаром...“, описивао је
Павла Јуришића Штурма
Арчибалд Рајс.

Данас касарна у
Пожаревцу и
улица у
Београду у којој
се налази Војна
академија
Војске Србије
носе име
генерала Павла
Јуришића
Штурма.

Штурм je
унапређен у
чин генерала
20.октобра
1912. године,
истога дана
када и
дотадашњи
пуковници
Живојин Мишић
и Петар
Бојовић



Пише Мира ШВЕДИЋ

П
о зна то je да ко ро на ви рус про ђе кроз
чи тав ор га ни зам, a где ће на пра ви ти
про блем за ви си од при род ног иму ни -

те та за ра же не осо бе и од те жи не об ли ка бо -
ле сти ко ви да 19. Иако се то обо ље ње нај -
че шће ма ни фе сту је као ре спи ра тор но, од -
мах на кон плу ћа нај и зло же ни ји и нај у гро же -
ни ји ор ган je ср це. Че сто се обо ле ли у пост -
ко ви ду жа ле да има ју арит ми је и осе ћај про -
ба да ња у гру ди ма, да ду го осе ћа ју сла бост
и ма лак са лост, те да не мо гу да по вра те ни -
во фи зич ке кон ди ци је ко ји су има ли пре ин -
фек ци је.

Још увек се не зна до вољ но ка ко пост ко -
вид ути че на ср це. О то ме ко ја су до са да -
шња са зна ња го во рио je проф. др Бран ко
Бе ле слин, кар ди о лог са Кли ни ке за кар ди о -
ло ги ју Уни вер зи тет ског КЦ Ср би је на на уч -
ном ску пу „Ду го роч ни ефек ти ко вид 19 на
здра вље - до са да шња са зна ња и нај но ви ја
ис тра жи ва ња“ ко ји je пу тем ви део-лин ка ор -
га ни зо ва ла Ака де ми ја ме ди цин ских на у ка
Срп ског ле кар ског дру штва.

По сле ди це нa 
кар ди о ва ску лар ни си стем
Од ра ни је je по зна то да по сто ји ве ћи број

ви ру са ко ји мо гу да иза зо ву оште ће ње ср -
ча них ће ли ја и крв них су до ва и то ни је по -
себ ност са мо за ко вид 19. To су ви рус гри -
па, ен те ро и кок са ки ви ру си, HIV, Eb stein-Ba -
rr ви рус, пa и ви рус За пад ног Ни ла. Они се
због те сво је скло но сти на зи ва ју кар ди о -
троп ни ви ру си.

- Пре ма упо ред ним по да ци ма ко је имам,
ви рус ин флу ен це мо же да се ис по љи код 1-
13% па ци је на та као акут ни ми о кар ди тис,
код па ци је на та са HIV-ом раз ви ја ју се кар -
ди о ва ску лар не ком пли ка ци је у око 20% слу -
ча је ва. По зна то je и да се код гри па и ви ру -
сне ин фек ци је по ве ћа ва за чак шест пу та
уче ста лост па ци је на та ко ји до ла зе са ин -
фарк том ми о кар да на кон пре бо ле ва ња. Ин -
те ре сант но je, ме ђу тим, да тај фе но мен ни -
смо ви де ли ово га пу та код ко ви да 19 и да je
у пр вих ме сец да на, док ни је кре ну ла ма сов -
на ан ти ко а гу лант на те ра пи ја, би ло ви ше
плућ них ем бо ли ја не го ин фарк та ми о кар да
код нас у ко ро нар ној је ди ни ци - ис ти че
проф. др Бе ле слин.

Пре ма ње го вим ре чи ма кар ди о ва ску лар -
не ком пли ка ци је (КВ) обич но се ја вља ју око
две не де ље на кон по ја ва симп то ма ко ви да
19, ма да ми кро ва ску лар на оште ће ња по чи -
њу већ у ра ном то ку бо ле сти. По себ но су
опа сне тром бо зе ко је су че сте и ја вља ју се
у до 50% те же обо ле лих па ци је на та. Оне
мо гу би ти при сут не као се кун дар не код па -
ци је на та са те шким ре спи ра тор ним симп то -
ми ма или до ми нант на ка рак те ри сти ка код
па ци је на та са бла гим ре спи ра тор ним симп -
то ми ма, a тром бо тич ки до га ђа ји мо гу би ти и
је ди на кли нич ка ма ни фе ста ци ја код по је ди -
них па ци је на та.

- Ми у су шти ни не зна мо и не мо же мо да
пред ви ди мо ко ји су па ци јен ти скло ни да
раз ви ју кар ди о ва ску лар не ком пли ка ци је,
исто као што не зна мо ко ји ће ме ха ни зми и
кли нич ка сли ка би ти до ми нант ни у раз во ју
ин фарк та ми о кар да, али зна мо да су кар ди -
о ва ску лар ни ко мор би ди те ти, као што су хи -
пер тен зи ја, го ја зност, КВ, ди ја бе тес, a ко ји
ина че прет хо де ср ча ној бо ле сти, че сти код
па ци јен та са ко ви дом 19 и по ка за ло се да
па ци јен ти ко ји има ју ко мор би ди те те има ју и
те жу кли нич ку сли ку и ве ћи мор та ли тет. To
je до ка за ла и ве ли ка сту ди ја на 5.700 ко вид

19 хо спи та ли зо ва них па ци јен та у ко јој je
88% бо ле сни ка има ло ви ше од јед ног ко -
мор би ди те та, нај че шће хи пер тен зи ју, го ја -
зност и ди ја бе тес - ис ти че проф. др Бе ле -
слин.

Европ ско удру же ње кар ди о ло га je још
2020. го ди не по бро ја ло све кли нич ке ма ни -
фе ста ци је/ком пли ка ци је ко ји се мо гу ја ви ти
у акут ној фа зи ко ви да 19 и проф. др Бе ле -
слин je на вео не ке од њих. Пре све га, акут -
ни ко ро нар ни син дром са бо лом у гру ди ма,
ЕКГ и ехо про ме не, ко је су у по чет ку би ле
не што ре ђе, по том акут но оште ће ње ми о -
кар да, пa ми о кар ди тис. Мо гу се ја ви ти арит -
ми је, рет ко ср ча на сла бост, још ре ђе пра ви
кар ди о ге ни шок, пе ри кард на ен фу зи ја (до -
ка зу је се ЦТ на ла зом или ехо кар ди о гра -
фом). Вр ло че сте су плућ не ем бо ли је, по -
себ но код те шко обо ле лих, и мо жда ни уда -
ри. Ја вља се и тром бо за ду бо ких ве на.

Ме ђу тим, симп то ми су че сто ма ски ра ни
те шком кли нич ком сли ком и ни је ла ко по -
ста ви ти ла бо ра то риј ску ди јаг но зу оште ће -
ња ср ча ног ми ши ћа. Прак са je по ка за ла да
ко вид 19 за раз ли ку од дру гих ин фек ци ја на -
па да и здра ву по пу ла ци ју и ства ра те го бе са
ср цем љу ди ма ко ји ни су ра ни је има ли бо -
ле сти ср ца и крв них су до ва. Та ко ђе, но ви
со је ви ви ру са иза зи ва ју те жу кли нич ку сли -
ку и по га ђа ју и мла ђу по пу ла ци ју.

Шта го во ре сту ди је
Ду го роч не по сле ди це ко ви да 19 још се

пра те. Про фе сор др Бран ко Бе ле слин пред -
ста вио je не ко ли ко сту ди ја ко је су зна чај не
за кар ди о ло ге у пан де ми ји ко ро на ви ру са.
Нај пре сту ди ју ко ју су спро ве ли G. Gi u stin и
са рад ни ци на 305 па ци је на та (67% му шка -
ра ца, про сек 63 го ди не) не што ста ри је по пу -
ла ци је, ко ји су пра ће ни то ком хо спи та ли за -
ци је. По ка за ла се да je 63% има ло оште ће -
ње ми о кар да, што je де фи ни са но по ви ше -
ним тро по ни ном (про те и ном ко ји се на ла зи
у ср ча ном и ске лет ним ми ши ћи ма), од ко јих
je 65% већ до шло са по ви ше ним тро по ни -
ном на при је му, a јед на тре ћи на га je раз ви -
ла то ком хо спи та ли за ци је. У гру пи оних са
оште ће њем ми о кар да углав ном су би ли
ста ри ји, са хи пер тен зи јом, ди ја бе те сом,
хро нич ном бу бре жном сла бо сти, a знат но
су би ли по ве ћа ни и мар ке ри за па ље ња -
ЦРП, ИЛ-6, ко а гу ла ци је, Д-ди мер, као и ен -
зи ми је тре.

-У за кључ ку су ауто ри ис та кли да je по ка -
за тељ бол нич ког мор та ли те та по ве зан са го -
ди на ма, ре спи ра тор ним дис тре сом, прет ход -
ном ср ча ном сла бо шћу, акут ним оште ће њем
бу бре га, оште ће њем ми о кар да са ехо-по ре -
ме ћа ји ма - ис та као je наш кар ди о лог.

Про фе сор др Бе ле слин ка же да je сту ди -
ја Punt mann и са рад ни ци „ди гла до ста пра -
ши не“. Она je об у хва ти ла 100 па ци јен та ко -
ји су два до три ме се ца по сле ко ви да ис пи -
ти ва ни ви со ком маг нет ном ре зо нан цом. Реч
je о не што мла ђој по пу ла ци ји, у про се ку 49
го ди на. Би ло je хо спи та ли зо ва но 33%, a
67% je кућ но ле че но. Tоком хо спи та ли за ци -
је у тој гру пи 15% има ло je по ве ћа ње тро по -
ни на, a код њих су симп то ми би ли ати пич ни
бо ло ви у гру ди ма, лу па ње ср ца (пал пи та ци -
је), не до ста так ва зду ха, док je у дру гој гру пи
кућ но ле че них са мо 5% па ци јен та има ло по -
ви шен тро по нин.

- За кљу чак je био да je укуп но оште ће ње
по сма тра не гру пе 78%, a нај че шћи по ре ме -
ћај би ла je ми о кард на ин фла ма ци ја у 60%
слу ча је ва, пра ће на ре ги о нал ним ожиљ ком
и ср ча ним за де бља њем. Ме ђу тим, не за ви -
сно од те жи не бо ле сти, симп то ма и вре ме -
на од кра ја ле че ња по сто ја ла je ко ре ла ци ја
из ме ђу тро по ни на и оште ће ња. Ta оште ће -
ња су у су шти ни вр ло бла га - има мо ма лу
пе ри кард ну ефу зи ју и ма ле ожиљ не про ме -
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САВЕТИ ЛЕКАРА

МИ О КАР ДИ ТИС 
И ПЕ РИ КАР ДИ ТИС

Упа ла ср ча ног ми ши ћа или ми о кар -
ди тис је обо ље ње ко је се мо же ја ви ти
код љу ди свих уз ра сних ка те го ри ја,
али je нај че шће код мла ђих и прет ход -
но здра вих љу ди. Па ци јен ти се жа ле
на пре ска ка ње у ср ча ном рит му или
из ра жен оштар про ба да ју ћи бол у гру -
ди ма.

Нај ве ћи број па ци јен та ко ји су има -
ли ми о кар ди тис пот пу но се опо ра ви,
без ика квих трај них оште ће ња ср ца.
Опо ра вак мо же да тра је од не ко ли ко
не де ља до не ко ли ко ме се ци, али се
ср ча на функ ци ја у пот пу но сти по вра -
ти. Ма њи број раз ви је тзв. ди ла та тив -
ну кар ди о ми о па ти ју - ста ње у ко ме се
ср це про ши ри и осла би - што зах те ва
до жи вот но ле че ње. Ве о ма рет ко ми о -
кар ди тис бр зо на пре ду је и до ве де до
смр ти бо ле сни ка. Пе ри кар ди тис или
упа ла овој ни це ко ја об ла же ср ча ни ми -
шић јед но je од че стих кар ди о ло шких
обо ље ња. Симп то ми пе ри кар ди ти са
обич но се ма ни фе сту ју као бол или
сте за ње у гру ди ма, ко је се мо же по гор -
ша ва ти при ду бо ком ди са њу, што je
упра во је дан од опи са них симп то ма
пост ко вид 19 син дро ма.

Од ковида до постковида

ПОД ЛУПОМ КАРДИОЛОГА
И НЕФРОЛОГА

Још увек се не зна довољно како постковид утиче на срце и крвне
судове, тако да су многа истраживања у току. Зна се да постоји ве-

ћи број вируса који могу да изазову оштећење срчаних ћелија и
крвних судова и то није посебност само за ковид 19. Не зна се ни
то да ли код нехоспитализованих болесника са благом сликом ко-
вида постоје знаци оштећења бубрега, нити да ли ће они бити но-

ви бубрежни болесници. To ће се годинама истражити. 



не. Тек тре ба да се по ка жу кли нич ки ефек -
ти, та ко да je за кљу чак ових ауто ра ипак био
ба лан си ран. Они су ре кли да зна ча јан број
па ци је на та има ими џинг зна ке за хва ће но -
сти ср ца не за ви сно од те жи не бо ле сти, ко ји
пер зи сти ра ју по сле акут ног пре ле жа ног ко -
ви да. Ду го роч ни ефек ти тих ма лих про ме на
углав ном су не по зна ти у нај ве ћем бро ју слу -
ча је ва и тек тре ба да се ис пи та ју. Ме ђу тим,
не кад те про ме не мо гу да до ве ду до ло ших
ис хо да, по го то во код оних па ци јен та ко ји
има ју дру ге вр сте ин фла ма тор них ми о кар -
ди о па ти ја - об ја шња ва др Бе ле слин.

Не ко ли ко сту ди ја од но си се на упо ред ни
пре глед па ци је на та ле че них на оде ље њу и

оних на је ди ни ца ма ин тен -
зив не не ге (ЈИН). Сту ди ја
из Ен гле ске на 100 па ци је -
на та (SJ, Hal pin и са рад ни -
ци) ко ји су би ли хо спи та ли -
зо ва ни ра ђе на je 29-71 дан
по сле от пу ста. Про сек го -
ди на па ци је на та био je пре -
ко 60, a од симп то ма има ли
су за ма ра ње, не до ста так
ва зду ха, не у роп си хи ја триј -
ске бо ло ве. Te те го бе би ле
су из ра же ни је код па ци јен -
та ко ји су би ли у ЈИН у од -
но су на оне на оде ље њи -
ма.

Да симп то ми пост ко ви да
ути чу на ква ли тет жи во та
по ка за ла je фран цу ска сту -
ди ја (Ј. Gar ri gu es и са рад -
ни ци) у ко јој je про сеч но 111
да на пра ће но 120 прет ход -
но хо спи та ли зо ва них па ци -
је на та ле че них на оде ље -

њу и на ЈИН. Нај че шћи симп то ми би ли су
за мор - 55%, дисп не ја - 42%, гу би так ме мо -
ри је - 34%, кон цен тра ци је и по ре ме ћај сна -
29 %, гу би так ко се - 20% (же не). Код 30% па -
ци је на та je би ла сла би ја то ле ран ци ја на на -
пор због дисп не је. Јед на шпан ска сту ди ја
(М. Ta bo a da и са рад ни ци) пра ти ла je 283 хо -
спи тал но ле че них па ци је на та на оде ље њу
и у ЈИН на кон шест ме се ци од пре ле жа не
ин фек ци је. По ка за но je да je у од но су на
ста ње пре ко ви да 56% па ци је на та и да ље
има ло те го бе, око 20% зна чај на огра ни че -
ња, ма хом су то би ли они ле че ни у је ди ни -
ца ма ин тен зив не не ге, у за ви сно сти од го -
ди на и ду жи не хо спи та ли за ци је.

Про фе сор др Бе ле слин пред ста вио je и
сту ди ју L. Tow nsend и са рад ни ци ко ја je на
об у хват ни ји на чин по сма тра ла про ме не ко -
је се ти чу Д-ди ме ра. Код 150 пост ко вид па -
ци јен та ра ђе ни су сви ла бо ра то риј ски мар -
ке ри ко а гу ла ци је и ин фла ма ци је и ше сто -
ми нут ни тест хо да ња. Бла ги симп то ми би ли
су вид ни код 64% па ци је на та (46% хо спи та -
ли зо ва них, a око 11% у ЈИН). По сле 2,5-3
ме се ца по ви шен Д-ди мер има ло je 25% па -
ци је на та, a не што ма ње од 10% њих има ло
je и зна чај но по ви ше ње вред но сти. Оне су
би ле ве ће код па ци је на та са ко мор би ди те -
ти ма, ко ји су хо спи та ли зо ва ни и ве ћи ном
код му шка ра ца ста ри јих од 50 го ди на.

- Ве о ма ма ли број па ци је на та имао je по -
ви шен фи бри но ген, што зна чи да он ни је
пра тио по ве ћа ње Д-ди ме ра. Та ко ђе, код ма -
лог бро ја па ци је на та би ли су по ве ћа ни и
мар ке ри за па ље ња за јед но са Д-ди ме ром.
За мор je има ло 51%, бла ге симп то ме од ко -
ви да 56%, и ни је по сто ја ла ко ре ла ци ја из -
ме ђу би ло ко јих ак ту ел них кли нич ких симп -
то ма и Д-ди ме ра. Код осам зна чај но симп -
то мат ских па ци јен та са по ви ше ним Д-ди ме -
ром ура ђе на je ра ди о гра фи ја и ни је дан ни је
имао зна ке плућ не тром бо ем бо ли је, али се
код два па ци јен та ко ји су има ли по ви шен Д-
ди мер раз ви ла у да љем то ку. За кљу че но je
да се Д-ди мер одр жа ва код че твр ти не па ци -
је на та, a симп то ми код око по ло ви не, и по -
ред ско ро пот пу но нор мал них па ра ме та ра
ко а гу ла ци је и ин фла ма ци је. Мо гу ће je да
екс тра ва ску лар на плућ на фи бри но ли за
има ути цај на по ви шен Д-ди мер, али оста је
отво ре но пи та ње про фи лак тич ке ан ти ко а -
гу ла ци је - ис та као je проф. др Бе ле слин.

(На ста вак у иду ћем бро ју)
Из вор: Од бра на
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Како побољшати слух 

ТЕХНОЛОШКИ БУМ

Ј
едан од најчешћих здравствених про-
блема у свету, који веома лако може да
се реши, јесте оштећење слуха. Стати-

стике указују да једна од шест одраслих
особа има оштећен слух. Тестирања су по-
тврдила да две трећине одраслог станов-
ништва наше планете изнад од 70 година
живота има оштећење слуха. Тај проблем
повећава ризик од настанка деменције и
депресије, због друштвене изолације
услед смањења ког-
нитивне функције. 

Оштећење слуха
утиче на квалитет жи-
вота много више него
што се сматра.

Управо из помену-
тих разлога, у ото-
аудиолошким цен-
трима ZONEX свакој
особи и сваком реше-
њу приступа се инди-
видуално и темељно.
Нема изговора за од-
лагање решења, од-
носно коришћења
слушних апарата. За-
хваљујући високој
технологији, ови слу-
шни апарати су вео-
ма поуздани. Они не
само да појачавају

звук, већ филтрирају звуке и издвајају го-
вор од околне буке. Веома дискретни „по-
моћници“ опремљени су сензорима и ве-
штачком интелигенцијом која омогућавају
разумевање говора у сваком окружењу,
чист и јасан звук.

Ото-аудиолошки центар Zonex присутан
је на нашем тржишту 25 година. У својим
специјализованим центрима у Београду и
Новом Саду врши дистрибуцију слушних
апарата реномираног светског произвођа-
ча који у својој палети производа има од-
говарајуће решење за сваку особу којој је
слух оштећен. Осим производа врхунске
технологије, ови центри пружају стручне и
свеобухватне услуге особама које користе

слушне апарате, као и консултантске и
услуге овлашћеног сервиса, затим додат-
ну опрему, батерије за слушне апарате и
индивидуалне шкољке за слушне уређаје.

Своје производе и услуге Zonex пружа
уз налог војног и цивилног осигурања.

Адресе ото-аудиолошких центара Zo-
nex:

Београд, ул. Сазонова 18а, Врачар тел.
011 3443 081

Нови Београд, ул. Булевар Црвене ар-
мије 11в Насеље Белвил (зграда ,,Лала“)  

тел.011 77 09 099
Нови Сад, ул. Булевар ослобођења 111

тел. 021 66 22 757

САВЕТИ ЛЕКАРА
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Стоматолошка ординација

„ТАЊА ДЕНТ”

Телефон:+381 63 214 800
Михаила Булгакова 50а, Београд
е-маил: 
dr.tanjavukmirovic@yahoo.com

Пружа све врсте стоматолошких
услуга војним пензионерима и чла-
новима њихове породице, са 10%
попуста.
Такође се нуди и могућност одло-
женог плаћања на више рата.

Др Тања Вукмировић
специјалиста опште стоматологије

Прегледе можете заказати на:
063/214-800 / 061/252-8686

Радно време од 12 до 20 х

ПЕНЗИОНЕРСКО ЋОШЕ

Ако неко добије државу на дар
питање је ко је у њој тад 
господар?

Савремене басне уз примерке
расне
омладини препоручују у сате
касне.

Увозили смо у породицу све и
свашта,
цикну према зету узбуђена
ташта.

На конкурсу за чувара им се
свидео
кандидат који није чуо, а ни
видео.

Домаћице нам сада носе кесе
разне са пијаце, еколошке, 
али полупразне.

Павле Бандовић

ИНФОРМАТОР

Интерно гласило 
војних ветерана

ИЗДАВАЧ
Удружење војних пензионера Србије Београд,

Браће Југовића 19

ЗА ИЗДАВАЧА 
Љубомир Драгањац

Година ХХ. Број 219. МАЈ, 2022.

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК

Звонимир Пешић

ЛИКОВНО-ГРАФИЧКИ УРЕДНИК

Милен Чуљић

СТАЛНИ САРАДНИЦИ
Др Часлав Антић мр Александар
Симоновски, мр Милан Шумоња, 
Будимир М. Попадић, Душан Старчевић,
Влада Ристић   

ДОПИСНИЦИ

Предраг Добић (Сремска Митровица),
Радивоје Здравковић, (Подгорица), 
Будимир М. Попадић (Нови Сад),
мр Александар Симоновски (Крушевац), 
Стеван Стојановић (Шабац),
Драгослав Ђорђевић (Крагујевац),
Драган Дабетић (Зајечар)

ФОТОГРАФИЈЕ У БРОЈУ
Будимир М. Попадић М. Чуљић, дописници
и сарадници

УНОС ТЕКСТОВА
Редакција

Лист излази месечно.
Телефон-факс: 011/322-8076

ШТАМПА
Пан-пласт, Београд

Адреса, Београд, Браће Југовића 19

Ел. пошта: uvps.veteran@gmail.com
Сајт Удружења http://www.uvps.rs/

ЦИП –
Каталогизација у
публикацији
Народна
библиотека
Србије Војни
ветеран ИССН
1452-3809

Адвокатске услуге за КВП

БЕСПЛАТНИ САВЕТИ 
И ПОВОЉНИЈЕ
ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

На основу уговора о пословној сарад-

њи закљученог са УВПС, адвокати:

*Ивана Ц. ЈОВАНОВИЋ, из Београ-

да, ул. Балканска бр. 18, локал 93 (ТЦ

„Иванијум“), тел. 011/2644384 и

064/1735395; Клијенте прима: утор-

ком: од 17.00-19.00 часова;

За потребе војних пензионера  оба-

вљаће следеће правне послове: да-

ваће бесплатне правне савете и пру-

жаће све остале адвокатске услуге уз

накнаду по важећој адвокатској тари-

фи умањеној за 30 одсто (адвокат

Ивана Јовановић). 

ЗАКАЗИВАЊЕ 
ПОЧАСТИ 

ЗА САХРАНЕ
У београдском гарнизону

заказивање почасне јединице ради
одавања почасти преминулим
старешинама може се обавити

путем следећих телефона:
у радно време: 011/300-5200

у ванрадно време: 011/206-4569

УСЛУГЕ ВЕЗАНЕ ЗА 
САХРАНУ 

ПРЕКО УДРУЖЕЊА

Уколико користите услуге у вези сахра-
не преко Удружења војних пензионера
Србије требало би да знате да услуге мо-
гу користити чланови УВПС, чланови њи-
хових породица, као и сви остали војни
осигураници.

Преко Удружења могу се добити ком-
плетне услуге везане за сахрану:

- организација и заказивање термина
за сахрану или кремацију,

- упис у матичну књигу умрлих,
- спроводница за пренос покојника,
- штампање посмртних плаката,
- продаја погребне опреме,
- превоз покојника,
- организација војних почасти,
- помоћ око сређивања докумената

пре и после сахране ради регулисања
права чланова породице после смрти
војног осигураника,

-Умањење укупних трошкова за
висину рефундације

- бесплатан долазак у стан породице
преминулог ради договора.

Све додатне информације могу се до-
бити у месним и општинским организа-
цијама УВПС, или директно на тел.
064/1660-423 и 011/3181-812.

Снимио:
Звонимир 

Пешић
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